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ওশাশ্ত কঞ্রন 

গৌগৌটি কামছুঘা ব্রন্মদধা গৌঃ। 
্রহ্মদ্ঘা গৌ; সনা ত্রন্মদথা গৌ;। 
্রন্মদ্ঘ! গৌঃ। হাহ ! ব্রন্মাহুঘা গৌ; । 

গৌগৌি কামদৃঘা ব্রন্মতুঘা গৌঃ। 

গ্রন্থখাণির নাম ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস | ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ । অঙ্গ আবার 

1৬ বিধ থাকায় শাস্ত্রান্তরে উদ্ঘোধিত হইয়াছে__শশিক্ষা ভ্রাণং তু বেদশ্য মুখং ব্যাকরণং শ্ৃতম্?। 

শগমারে পতঞ্জপিও বলিয়াছেন--পপ্রধানং চ যট্ব্বঙ্গেধু বযাকরণম্চ | কারণ ব্যাকরণনিমিওক 

দ-পদার্ঘের বোধ ব্যতীত তন্মূলক বৈদিক বাক্যার্থের বা বাক্যাবসাঁয়ের জ্ঞানোপলন্ধি সম্ভবপর 
য় না। ব্যাকরণশবের নির্বচন হইতেছে-বিধিধপ্রকারেণাক্রিয়ন্তে শব্দা অনেনেতি 

ধাকরণম্, অর্থাৎ ব্যাক্রিয়ন্ঞে ব্যৎপা্যন্তে অর্থবত্তয়া প্রতিপাদ্যান্তে শব্বা যেনেতি ব্যাকরণম্ঃ। 

£তরাঠ যাহাতে লক্ষ্য এবং লক্ষণ সমুদিত হইয়া থাকে তাহাই ব্যাকরণ। লক্ষ্য-লক্ষণ অর্থাৎ 

শব ও সুত্র। “অর্থপরিজ্ঞানমেব হি বাঁচাং ফলম্ঠ এই যুক্তিবশত: শব্দসন্বন্বীয় সংস্কারচিন্তার 

্ায় স্বরচিন্তাও বেদাঙ্গব্যাকরণের একটী অপরিহার্য বিষয়। কারণ স্বরের এবং সংস্কারের 

গান ব্যতীত বেদপাঠ ঝা মন্্ািপ্রয়োগ নিক্ষল হইয়া পড়ে। তৈত্ভিরীয়সংবাদ উপজীব্য ক্রিয়া 
ধরজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য শিক্ষাশান্ত্ে স্বৃত হইয়াছে 

“মস্ত্রো হীন: স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। 

স বাগ্বজো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥” 

ম্যগ্ অর্থাববোধের জন্ত সংস্কারজ্ঞানও আবশ্তক। তদ্ব্যতীত শব্ষের স্ুৃপ্রয়োগ কখনই 
ম্তবপর হয় না। অর্থাববোধের গ্রয়োজনসন্বন্ধে স্বয়ং শ্রাতি বণিয়াছেন-__ 

“্যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্যতে। 

অনগ্লাবিব শুধৈধে! ন তজ্জলতি কহিচিৎ।” 

শনদের সুষুপ্রয়োগ প্রভৃতমঙ্গলদায়ক, কিন্তু স্বরাপরাঁধে জমানের ন্যায় শব্দের ছুশ্তায়োগে 
এযোক্তাও হিংসিত হইয়া! থাঁকেন। এ সম্বন্ধে অবধাতব্য প্রামাণিকোক্তি আছে-_ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

দগৌ গোঁ? কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্ধ্যতে বুধৈ; | 
ু্াযুক্তা পুন গৌঁত্বং প্রযোক্তঃ সৈব শংদতি ॥৮ * 

শব্দের অর্থবৌধসহকুত স্ুপ্রয়ৌগের প্রশংসা বেদেই শুনা যায়-“একঃ শব্দঃ সম্যগ, জ্ঞাতঃ 

শান্সাদিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কাঁমধুগ, ভবতি।” বিচিকিৎসাঁবশতঃ মনে হইতে পারে__ 

যগ্যেক: শবঃ.'.কামধুগ, ভবতি কিমর্থং দ্বিতীয় স্ৃতীয়্চ প্রধুজ্যতে ? ইহার সমাধানে পতঞ্জলি 

বলিয়াছেন_-“ন বৈ কামানাং তৃপ্ডিরস্তি” (৬।১/৮৪)। স্থতরাং শাস্ত্রোপদিষ্ট ত্বরাঁদিজ্ঞান 

উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ গ্রযুজ্যমাঁন মন্ত্রমূহ কখনই অভীষ্টসিদ্ধির উপায় হইতে পারে না। 

জৈমিনির পূর্বমীমাংসায়স্ত্রিত হইয়াছে__“অনায়াতেঘমন্তবম্-.” (২1১৩৪ )। আপত্তম্বও 

বলিয়াছেন_“অঅনীয়াতা অমস্তাঁ যথা প্রবরোহনামধেয গ্রহণাঁনি”। 

বেদাঙ্গব্যাকরণের লক্ষণসমূহ ত্রিমুনি প্রসাধিত গ্রন্থে প্রায়শঃ চরিতীর্ঘ হইলেও শ্রুতিসংক্রাস্ত 

স্বরোপদেশের বা শব্দসংস্কারের অভাবপ্রযুক্ত কোৌমারীদিগ্রন্থেরও বেদাঙ্গত্ব কি কল্পনীয়? 

্রস্থানভেদে অদ্বৈতপিদ্ধিকার মধুস্থদনসরন্বতী লিখিয়াছেন_-“কৌমারাদিব্যাকরণানি 

ন বেদাঙ্গং লৌকিকপদমাত্রদা ধৃ্াঘাখ্যানপরত্বাং” | কিন্তু বেদেও লৌকিক পদের অভাব নাই। 
কোনও কোঁন স্থলে আবার বৈদিক এবং লৌকিক পদসংস্কারের পরম্পর-সাঁপেক্ষতাঁও দৃষ্ট হ্য। 
নিরক্তে স্মৃত হইয়াছে-_-“অথাপি ভাঁধিকেত্যো ধাতৃভ্যো নৈগমাঃ রুতো ভাস্বন্তে দমূনাঃ ক্গেত্রসাঁধা 

ইতি; অথাপি নৈগমেভ্যে! ভাষিকা উষ্ণং ঘ্বতমিতি | (২২২)। সকল পদের সংস্কার 

উপদিষ্ট না হওয়াঁয় পাঁণিনীয়গ্রন্থেও “উগাদয়ো বহুলম্ঃ প্রভৃতি হুত্রের দ্বার! প্রাচীন খধিদের 

গ্রন্থ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উহার বেদা্ত্ব ক্ষু্ হয় নাই। সুতরাং কৌমারাদি 

ব্যাকরণেও যদি লৌকিক পদের সাধুত্ব দেখাইবার প্রসঙ্গে বৈদিকপদাদি-সংস্কারের জন প্রাচীন 
ধষিগ্রন্থসমূহ ব্যপদিষ্ট হয় তাহা হইলে উহাদের বেদার্গতই বা সর্বতোভাবে প্রত্যাদি্ 

হ্য়।কেন? ৰ 

উন্দরব্যাকরণের “সিদ্ধিরঙটুক্তানাং রূঢ়েঃ” স্তরের অন্ম্মরণবশতঃ কৌমারে সুত্রিং 
হইয়াছে-_“লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ” (সৎ ২৩)। ইহার বুত্তিতে যাহ! কথিত হইয়াছে 

তৎসমুদাঁয় স্ত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ বিষুধন্মোত্িরে স্বৃত হইয়াছে 

“সৃত্রেঘেব হি তৎসর্ববং যদ্ বৃ সমুদীহৃতম্” । কুমারিল বলিয়াছেন--“স্ত্রেঘেব হি তৎসর্বরং যদ 

বৃতৌ যচ্চ বান্তিকে।” বৃত্তিকারের প্রতিজ্ঞাও আছে--“কাতন্্স্ত প্রবক্ষ্যামি ব্যাথ্যানং শার্ব- 

বন্মিকম্। উক্ত সৃত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন--“লোকানামুপচারো! ব্যবহারস্ুস্মাদমূত- 

স্াঁপি গ্রহণস্য সিদ্ধি বেদিতব্যেতি। নিপাতাব্যয়োপসর্গকারককালসংখ্যালোপাদয়ঃ|.****" 

লসলীশীিশী শতিশিশীিশীপাপীশ-২১ তা শিটী সপ 

* গোৌর্ধাণী নম্যক্ প্রযুক্ত কামমপেক্ষিতং ছুদ্ধে পরহ্ত ইতি কামছুঘ! গে ধেঁছুঃ কামধেনুরিত্যর্থ;| যদি ? 

দুপ্রাযুক্ত| তহি সা বাণী প্রযোক্ত,ঃ প্রয়ে!গকর্ত, গোত্বং বৃষত্বং শংসতি কথয়তি। 

ং 



প্রাক কথন 

বৈদিকা লৌকিকজ্রৈশ্চ যে যথোক্তা স্তথৈব তে। 
-নির্ণীতার্থা স্ব বিজ্ঞেয়া লোঁকাত্তেষামসংগ্রহঃ ॥% 

বৃত্তিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য টীকাকার ুর্গমিংহের মতান্থসারে পঞ্জীকাঁর 

ত্রিলোচন লিখিয়াছেন-_-“বৈদিকাঃ শন্বা লৌকিকজ্ৈ; পুরুষৈঃ যে : যথোক্ত। যেন প্রকারেণ 

বেদে প্রতিপাঁদিতা স্তঘৈব প্রকারেণ তে নির্ণীতার্থাঃ প্রক্কৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগোহনদ্বারেণ 

নিশ্চিতার্থা মন্তব্যাঃ। এতুক্তং ভবতি-বেদে হি লৌকিকা এব শব! বহবঃ গ্রযুজ্যন্তে তেন 

তেষাঁং বৎপত্যন্থদারেণেতরেষাঁমপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞত্বাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগোঁহন- 

সমর্থৈঃ শক্যতে বুতপত্তি; কর্ত,মিতার্থঃ | তহি লৌকিকা অপি সর্বে শব্ষা লোকত এব 
বিজ্ঞাস্তান্তে কিমনেনেত্যাহ- লোকাদিতি । লোকাদবধে স্তেষাং লৌকিকানাং শঙ্গানা- 

মনংগ্রহং সম্যগ গ্রহণং ন ভবতীত্যর্থঃ।” 

ব্যাখ্য] হগ্ধ নহে এবং বৃত্তিকারেরও অভিপ্রেত নহে । সেইজন্য “ন হি ছন্দাংসি ক্রিযন্তে, 

নিত্যানি ছন্দাংসীতি? ব| “ব্দেবাক্যেষু যগ্যস্তি নিয়মঃ কেন বাধ্যতে” এইজাতীয় প্রমাণবশতঃ 

কবিরাঁজে স্ুষেণবিষ্ভাভূষণ টীকাঁপঞ্জীর কথায় অত্যন্ত নীরব। ইহা তাহার বৈপশ্চিংস্বভাবের 
বাতিক্রমবিশেষ। সত্য কথ! বলিলে টীকাপপ্রীর মধ্যাঁদা যায় এবং টীকাপঞীর মর্যাদা 

রাখিলে সত্যের অপলাপ হয়--এইবূপ বিকল্পহেতু নিশ্চয়ই তিনি ভাবিয়া! থাকিবেন _ 

“কুটু্বমপি মে প্রেয়ঃ প্রেয়াং স্মমপি হে সথে। 

কিং করোমি দ্বিধাচিত্ত ইতো! ব্যান্র ইত ভ্তটী।" 

থাঁহাই হউক, 'বাক্যানি সোপস্করাণি ভবন্তি, এই ন্তায়ান্থদারে আমরা বৃত্ক্ত শ্লোকটীর 
অদ ব্যাধ্যা ও তাৎপর্য এইরূপ মনে করি--( ইহোক্তাতিরিক্তা যে নিপাতাব্যযৌপসর্গ- 

কাঁরককালসংখ্যালোপ।দয় স্তেলোকতো! বিদিতত্বেন সিদ্বত্বাল্লোকিকাঃ)। যে তু বৈদিকাঃ 

( বেদে ভবাঃ ) তে যথোক্তাঃ ( পরাবরতন্বজ্জে বিদিতবেদিতব্যৈ রধিগতঘাথাঁতখ্যৈ স্তত্রভব্ধি- 

নাতিদেশিকতার্তীয়ীকে খঁবিভি ব্রঙ্গণেতিহাসপুরাঁণপ্রাতিশাখ্যগাণীপদগাটঢ়োপলেখস্থতরবৃহ- 

দেবতানিরুক্তনৈরুক্তব্যাকরণপাণিনীয়স্থত্রবান্তিকভাগ্ঘাদিধু শ্রতিম্বতিযু) যথাপ্রোক্তা স্তখৈব 

নির্ণাতার্থ! বিজ্ঞেযাঃ (শ্রুতিস্বতিতেনাবিধারিতার্থা মন্তব্যাঃ, ন পুন স্তত্র প্রতিকূলতর্কে রাক্ষেপা 

উন্নেয়াঃ। কৈঃ? বৈদিকঞ্জৈঃ ) লৌকিকজৈৈশ্চ। ( পুনশ্চোদয়তি-_কিমর্থমেতৎহুত্রাভি গ্রায়েণ 
লোকাৎ তৈষাং গ্রহণং নেম্ততে ) তদাহ_-) লোকাং ( কাব্যকোযাদিতো বৈয়াকরণসময়বিদঃ 

প্রামমণিকাদে ব্যবহারাচ্চ ) তেষামমংগ্রথ; (লৌকিকশব্ানাং সংগ্রহসম্তবেহপি বৈদিকশন্দানাং 

মংগ্রহো ন সম্ভবতি। অত্রার্থে কাচিৎ প্রাচীনোক্ষিরন্ুগ্রাহিকা ভবতি _-বেদাযে! বৈদিকাঃ 

শন্াাঃ সিদ্ধা লৌকাঁচ্চ লৌকিকাঁঃঃ ইতি । কণশ্চিদাক্ষিপতি _নেদং সোঁপপত্তিকং ভাঁতি, তথাপি 

কিমুদ্দিহ্য ভবানেবং ভাবতে ? তত্র সমাধীয়তে__ন হি প্রাকৃতনৈ খধিভিরিব সম্াতি ক্গীণপুণ্যে 
কালে লোকব্যবহাঁরবিদ্তি রপি পুরুষৈ দৈদিকশন্বশক্তিম্বাভাব্যং নির্ণেভং মন্ত্াভি গ্রামেণ 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

শব্াংশ্চ বুযুৎপাদয়িতুং বা শক্যম্)। আমরা সর্ধতন্রম্থতন্ত্র হইয়া লোকটার এইরূপ তাংপর্য্যাৰ- 
ধারণ করি নাই, কারণ গণরত্বমহোঁদধিকার বর্ধমান উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন-- 

"লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ। 

বৈদিকেযু তু মাগেঁযু বিশেষোক্তিঃ গ্রবর্তৃতাঁম্ ॥ 

ইহা ব্যতীত “লোকোপচার” স্ত্রীয় বৃত্তির ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গসিংহ যাঁহাই বলুন না কেন, 
নমস্কারপাদের টাকায় লৌকিক এবং বৈদিক শবনম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তন্দারা 

আমাদের সিদ্ধান্তই সমধিত হইয়া! থাকে। লৌকিক পদদংস্কারের উপদেশ দিবার ব্যবস্থাহেতু 
এবং বৈদিকপদমংস্কারের জন্ত শ্রোত ম্মার্ভ ও আর্ধ গ্রন্থের ব্যপদেশহেতু কৌমারাদিব্যাকরণেয় 
বেদাঙ্গতব সর্ববতোভাবে নিরাঁস কর! উচিত নহে। 

ত্রিমুনিব্যাকরণে স্বরচিন্তা একটা প্রধান বিষয়, কিন্তু অন্থান্ত ব্যাকরণে উহার অত্যন্ত 

অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য কি উহাদের বেদা্গত বাহত নহে? না। ত্রিমুনিব্যাকরণে 

স্বরোপদেশ থাকিলেও বেদের শাখাবাহুল্যহেতে উপনিধৎ-প্রাতিশাখা-বিবিধশিক্ষা গ্রন্থ- 

শান্তনবীয়ফিটুম্ত্রাদি সৌবরশাস্ত্র ব্যতীত উহার পুর্ণত| কল্পনীয় নহে। ইহাতেও যদি ত্রিগুনি- 
ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা হইলে অন্তান্তি ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বই ঝা ব্যাহত হইবে 

কেন? ভাগে স্বৃত হইয়াছে_-“ণব। কর্ণে ব| পুচ্ছে ব! ছিন্নে শ্বৈব ভবতি নাঁশ্ে। ন গর্দিভঃ। 

সংক্ষিসারে ক্রমদীশ্বর আবার শ্বরোপদেশের পরিবর্তে প্রারুতভাযাঁদির উপদেশ 

দরিয়াছেন। বেদচষ্চায় ইহার কোনও উপযোগিতা নাই । সুতরাং একটা প্রয়োজনীয় বস্তুর 

অভাব এবং অন্ত একটী অপ্রয়োজনীয় বস্তর উদয় দেখিয়৷ কেহ বা বলিতে পারেন, সংক্ষিপ্তমারের 
অবশিষ্টভাগও অবেদাঙ্গ হইয়াছে, কারণ আতঞ্চন দিয়! দুগ্ধের দুগ্ধত্ব রাঁথা কি সম্ভবপর? এ কথা 

ঠিক নহে। স্বরচিন্তা না থাকিলেও এবং প্রারতোপদেশ (01105 0£81)0]01 0171006) থাকিলেও 

ইহাঁর যে যে মংশ খধিসম্প্রদায়ের আন্কুল্যভাগী তাঁহাদের বেদাঙ্গত্ব দুরুচ্ছেদ বলিয়! মনে হয়। 

কুমারিল বলেন_ন হি গো গঁড়নি জাতে বিযাঁণে বাঁ ভগ্নে গোত্বং তিরোধীয়তে? । 
বৌদ্ধ বাজৈন ব্যাকরণও কি বেদাঙ্? ইহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। শ্রীতত্বনিধিনামক 

বৈষ্ণব গ্রন্থের “এন্জং চান্্রম্...” ইত্যাদি ক্পোকে বৌদদের চান্দ্রব্যাকরণ উল্লিখিত হইয়াছে 
কবিকল্পক্রমে বোপদেবগোম্বামী “ইন শন্দ্রঃ ..৮ ইত্যাদি শ্রোকে জৈনেন্ত্ব্যাকরণরৎ 
পৃজ্যপাদ দেবনন্দী জৈনেন্দ্রের নাম করিয়াছেন। মনে হয়, "শান্দিকাঃ শব্বতৎপরাঃ হ্যায়বশত: 
শন্ববরদ্ধাধিকারে ইহার! সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির পক্ষপাতী নছেন। তবে পাতঞ্জলসম্প্রদায়ে এ 
মকল গ্রন্থের আদর নাই। তাহাদের মতে কোনও অনার্য সত্র বা কোনও ব্রাঙ্গণেতর ব্যক্তির 
ব্যাখ্যা প্রমাণরূপে গ্রা্থ নছে। এমন কি, জয়াদিত্যের কাঁশিকাঁও তাহাদের নিকট সঙ্কুচিত। 
মামর! বলি কালের পরিবর্তনহেতু এখন কেবল বেদাঞ্গমাহেম্বরের অনুকূল হইলেই 
শর্ববর্শা হইতে পুরুযোভম পর্যন্ত যে কোনও বৈয়াকরণের ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ বঙগাই সঙ্গত। 
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ৃ প্রাক কথন 
ইহা অত্যন্ত অশান্ত্রীয় নহে। কারণ মৃলপ্রবক্তার প্রামাণ্যহেতুই উহার প্রামাণ্য । 
তন্ত্রবাঙ্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন-_“ঘান্তপযপ্রত্যিতপুরুষবচনানি প্রমাণাস্তরসঙ্গতার্থানি 
ভবস্তি তান্পি সত্যত্বেনাবধাধ্যন্তে...” (১/৩।১১)। সুতরাং এ সকল গ্রন্থে যেযে অংশ 
খষিসিদ্ধান্তের প্রতিকূল তৎসমুদায়ের বেদাঙ্গত্ব কল্পনীয় নহে। 

বেদান্তাদি শাস্ত্রই দর্শননামে প্রসিদ্ধ, স্থতরাঁং ব্যাকরণকে দর্শন বলা হইল কেন তাহা 
লইয়া প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্যাকরণকে দর্শন বলায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নাই, 
বরংচ উহার গৌরবহাঁনি হইয়াছে । কারণ উভয়শান্ত্রের স্মৃতি অনুক্তসিদ্ধ হইলেও দর্শন 
বেদের উপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত, আর ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ । কেহ কেহ বলেন-_দর্শনের 
প্রতিপাগ্িবিষয় বেদে অন্তনিহিত বলিয়া বেদের সমকালীন, আর তৈত্তিরীয়মতে ব্যাকরণ 
ইন্প্রণীত বলিয়া উহা বেদের পরবন্তী। সেজন্য উক্তিও আছে-_ব্যাকরণং নামেয়সুত্তরা 
বিদ্যা” | কিন্তু ভগবান্ গৌতম এবং আপস্তম্ব কোনও পৌর্বাপর্ধ্য না ভাবিয়া ব্যাকরণের 
বেদত্ব খ্যাঁপন করিয়াছেন (১৬৩ পৃঃ)। সত্য সত্যই, যাঁহাদের অঙ্গার্গিভাব নির্ব্বিকল্ে 

স্বীকৃত হয় তাহাদের পৌর্ন্বাপর্ধ্য কি সম্ভবপর? প্রথমে আমার আবির্ভাব এবং তারপর 
আমার মুখের আবির্ভাব__এরপ কল্পনা ত বস্তরত্তের অনুকূল নহে। কাতন্ত্রটাকাকার 

দুরগসিংহ বলেন-_“করচরণলক্ষণাঁদিকং বিহীয় কে নাম বিদ্বানদৃষ্টপরিকল্পনমা্রিয়তে? যুক্তং 

চাঁৃষ্টং বিহায় দৃষ্টপরিকল্পনম্ ( কৃৎ ৩২৯)। যে মময়ে যোগান্ুগত খধিদের মুখপদ্মা হইতে 
মন্ত্রেরে আবির্ভাব হয় তখনই ত মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও অবতীর্ণ হইয়াছিল । তবে এই 

পর্য্যন্ত বলা যাঁয় যে, এক সময়ে যাহা মন্ত্বর্গে প্রন্থপ্ত থাকায় কেবল মুখ্য খধিদের অন্গুভবিদ্ধ 

ছিল তাহা কালক্রমে দৈবপ্রযত্রবশত; আতিদেশিক ও তার্তীয়ীক খধিসম্প্রদায়ে এবং 

তারপর ব্রাহ্মণদের পরিষদ্বদ্ধ চক্রে চক্রে উদার হইয়! পড়ে (€২১৭৮৮-৯ গৃঃ)। আর তিলাদির 

পিম্পেষণেই স্নেহপদার্থের নিঃসরণ হয়) বাঁলুকাণিষ্পেষণে নহে। সাংখ্যবৃদ্ধের বণিতেন__ 

'দোহনেন সৌরভেমীযু পয়স উৎপত্তি ন' তু সৌরভেয়েখু, অর্থাৎ গবীদোহনেই দুগ্ধ পাওয়া 
যায়, বৃষদোহনে নহে । সুতরাং মন্ত্রর্গ সমুদ্রধ্বনির গ্তায় একাঁকাঁর হইলেও তন্মধ্যে প্রক্কৃতি 

ত্যয় পদ ও বাক্যাদি না থাকিলে কি ইন্দ্রের ব্যাকরণ করা সম্ভবপর হইত? দার্শনিকদের 
টক্তি আছে-_ 

“অমত্ে নাস্তি সম্বন্ধ: কাঁরণৈঃ সব্বসঙ্গিভিঃ | 

অনন্বদ্বস্ত চোঁৎপত্তি মিচ্ছতে ন ব্যবস্থিতিঃ |” ( মাঠরবৃত্তি )। 

ধ্াকরণকে উত্তরা! বিষ্যা বল! হয় সত্য, কিন্ত “উত্তর” শব্দ এখানে অেষ্টত্ববাচক, আনন্তর্য্যবাঁচক 

নহে।  পতঞ্জলিমুনি ব্যাকরণকে পসর্বববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্র” বলিলেও আঁদরবশত: 

শ্রষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত স্বয়ং শ্রুতি উহাঁকে বেদের বেদ বলিয়াছেন (ছা? উ 91১1৫) 

কারণ ব্যাকরণ না জানিলে মন্ত্ার্থ হৃদয়ন্বম হয় না। ইহা অব স্ততিবাদ হইতে পারে, 

€ 
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আমর! কিন্ত স্তৃতিমুখেও ব্যাঁকরণকে বেদের বেদ বলি নাই, বেদ বণি নাই, বেদতুল্যও বলি 
নাই, কেবল দর্শন বলিয়াছি। আঁর দর্শনের লক্ষণসমূহ ব্যাকরণে চরিতার্থ হওয়ায় উহাকে 

দর্শন বলা শিষ্টসমাজে গর্হণীয় নহে। মাধবাচার্য্যের সর্ধদর্শনসংগ্রহে 'পাণিনিদর্শন'ই তাহার 

ৃষ্টর প্রমাঁণ। তথাপি কেহ আপত্তি করিলে বলিব--ম্দুস্তরং ব্যাকরণং ত্তবীমি ভূয়- 
স্তবীমীহ হিতেচ্ছয়েতি।” এ সম্বন্ধে অন্যান্ত কথা গ্রন্থস্থ উপোদ্ঘাতের ১৬১ হইতে ১৬৫ পৃষ্ঠায় 

উপনিবদ্ধ আছে । 

'আঁরবদেনীয় ভারতপর্যযটক 4১1-13001)1 মহোদয় ১০৩০ খুষ্টান্ে লিখিয়াছেন-_ 

ইতিহাসের নিরমীনসারে নানাবিধ ঘটনার ক্রমাগসারী এবং কালান্সারী বিবরণরক্ষার 

প্রতি হিন্দর্দিগের কোনও প্রকার চেষ্টা বা যত নাই, স্থতরাঁং কোনও প্রাচীন রাঁজার সম্বন্ধে 

কিছু বৃত্তান্ত গিজ্ঞনা করিলে পণ্ডিতপ্রকাণ্ডের! বিব্রত হইয়া অবাঁধে কতকগুলি মিথ্যা 

গল্পের ুষ্টি করেন” (41000000075 [00179 10000197100. )1 অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব 

বলেন--ইতিহাঁস বলিলে এখন যাহা বুঝায় তাহা ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । কোনও 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতবর্ষে ইতিহাসের অভাঁবপ্রযুক্ত হিন্দু মনীষীদের নান! হাশ্যাম্পদ উদাঁহরণ 

দেখাঁইমীছেন, যেমন-__ 

(১) গণরত্ুমহোদধিতে বর্দমানোপাধ্যায় নবমখুষ্টশতাবীয় জৈন শাকটায়নকে 

পাঁণিনির পূর্ববাচাধ্য মহধি শাঁকটায়ন বলিয়াছেন। অথচ ছইজনের মধ্যে প্রায় ছুই হাঁজার 
বৎসরের ব্যবধান ছিল। 

(২) মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ১৪খুষ্ঠশতান্দীয় দায়ণীচার্ধ্য কখনও “কাশ্যপীয় ব্যাকরণ+কৃৎ 

প্রাচীন বৌদ্ধ কাশ্তপকে, কখনও ব| “বালাববোধনঃ ব্যাকরণপ্রণেতা সিংহলদেণীয় নবীন বৌদ্ধ 

কাশ্তপকে পাণিনির পূর্ববর্তী মহষি কাশ্ঠপ বলিয়া তাহাদের মতবাঁদ দেখাইয়াছেন। মহর্ষি 
কাশ্ঠপের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ কাশ্ঠপের সামগ্নিক ব্যবধান অন্ততঃ দেড় হাজার বর এবং 
তাহার সঙ্গে নবীন কা্তপের সাময়িক ব্যবধান প্রায় আড়াই হাজার বংসর। 

(৩) অমরকোষের টাকাকার শরীক বলেন, নামগিঙ্গানুশীসনপ্রণেতা অমরসিংহই 
কাঁতন্্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ। তিনি লিখিয়াছেন__ 

“ছুর্গসিংহপ্রচারিতে নামলিঙ্গীনুশীননে । লভতে হামরোপাধিং রাঁজেন্ত্রবিক্রমেণ সং ॥ 

বিগ্যা কীষ্টি প্রভাবেণামরত্বং লভতে নরঃ | স রত্বং নবরত্বান|ং তদ্গুণেন স্ুশে|ভিতঃ ॥৮ 
অথচ উভয়ের মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসরের ব্যবধান। ইহা ব্যতীত অমরপিংহ বৌদ্ধ এবং 
দুর্গসিংহ বীরশৈব। অমরকোষের শ্য জ্ঞানদয়াসিন্ধো:, ইত্যাদি ্োক এবং তছুপরি ক্ষীর- 
স্বামীর ও সর্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেখিলে অমরের বৌদ্ধত্বে আর সন্দেহ থাঁকে না। 
কাতস্ত্রোণািপ্রকরণের প্রথম শ্লোকই ছুগগিংহের শৈবতবপ্রতিপার্ক। অমরকোষের শ্টায় দুর্গ- 
সিংহেরও একখানি কোষগ্রন্থ ছিল। অমরকোযোদ্ঘাটনে ক্সীরম্বাগী এ গ্রন্থ হইতে নাঁম গ্রহণ. 



প্রাক কথন 

পূর্বক বচনোদ্ধার করিয়াছেন-_“দুর্গস্ত-_“সর্ধবজ্ঞভিযজৌ বৈগ্যাবাত্মা কাঁমশ্চ হচ্ছয়ৌ। ফল- 
কল্যাণয়ো ভরব্যম্*'. ৮ (২১২ পৃঃ)। এইলুপ্ত কোষকে অমরকোষ ভাবিয়া! বোঁধ হয় শ্রীক$ 
পণ্ডিতের এরূপ ভ্রম হইয়াছে । কাতনত্পরিশিষ্টে শ্রীপতিদত্ত ইহার নাম করিয়াছেন | স্ত্রী 
৯২) ৩৯৯ পৃৎ )। 

(৪) স্বপন্মমকরন্দকূদ্ বিষুঃমিশ্রাদি টাকাকারগণ পাতালবিজয়কৎ পাণিনি কবিকে 
' আষ্টাধ্যায়ীকৎ পাঁণিনি মুনি বলেন। অথচ উভয়ের মধ্যে ১৫০০ বৎসরের ব্যবধান। ইতিহাস না 

জানিবার ফলে টীকাকাঁরগণ হুস্মবিচাঁর দ্বারা শবদশান্ত্রে জগদৃগুর পাঁণিনিতে পাতালবিজয়ের 
যে সকল ব্যাকরণস্ব্ধীয় ্থলন আরোপ করিয়াছেন তাহা এখন স্বুলকলেজে কোনও পাঠার্ধার 
পক্ষেও সম্ভবপর নহে। 

(৫) কাতন্্বৃত্তিকার দুর্গসিংহ বররুচিকাত্যায়নকে সার্ধবর্শিক কাতস্ত্রের কৎস্ত্রকার 
বলেন। সর্ববন্মা সাঁতবাঁহন রাজার আচাধ্য ও মন্ত্রী। বররুচিকাত্যাঁয়ন শ্বো্ুতি 
রাজার গুরু এবং মহাপদ্ননন্দের মন্ত্রী। এখন স্গুলকলেজের ঘে কোনও পাঁঠার্থীও জানে যে, 
ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। 

(৬) কলাপটাকাঁকাঁর ছুর্গসিংহের প্রায় সাঁমসময়িক কাশ্ীরক পণ্ডিত যোগরাজ 
তায় কাতন্ত্রপাদপ্রকরণসঙ্গতির ১৪সংখ্যক গ্লসেরকে মহরধি শাঁকটায়নকে কপাপের 
কহস্থত্রকার বলিয়াছেন। অথচ সর্ববন্মীর প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে মহধি শাকটায়নের 
তিরোভাব হয়। 

(9) প্ররক্রিয়াকোমুদীর “প্রসাদ” নামক টীকায় বিট্ঠল স্বামী বু্তিকাঁর দুর্গসিংহকে 
কাতগ্ত্রে কৃৎসুত্রকাঁর বলিয়াছেন (৩/২।২৬)। অথচ দুর্গসিংহের বহুপূর্ধ্বে বররুচি উহার 
“চেত্রকৃটা” বৃত্তি প্রণয়ন করেন। 

(৮) কৌমারগণ বৃত্তিকাঁর দুর্গসিংহকে টাকাকা'র দুগগসিংহ বলেন। ইহা ইতিহাঁস না 
জানার ফল। কারণ বৃত্তিকারের নাম ছিল-_দুর্গসিক্ধ এবং টীকাকারের নাম ছিল-_ছুর্গ- 
গুপ্তসিংহ। কৌমারগণ উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়! গ্রহণ করায় ুর্গসিক্গ” নামটার এবং 
নামাংশ্টীর লোপ হইয়াছে । 'সিক্ষ” শব্দ লইয়া কলাপের “সিনোতে ধোহস্তো হক্” (উৎ ২৯২) 
হত্রের বৃত্তিতে তিনি বণিয়াছেন_-“সিনোঁতে হক প্রত্যয়ো ভবতি, মহন্ত শচ। যিঞ বন্ধনে 
সিনোতি হিনস্তি জীবানিতি সিন্ষো মুগপতিঃ । যদ্যপি বন্ধনে তথাপি হিংসার্ঘোখনেকা ধ্বাদ্ধাতৃ- 
নামিতি ৮ ( কাতস্ত্রোণাদিস্থত্রাণি ছুর্গসিক্ষবিরচিতানি-1) 6?) 1) 1 18, 00717051020) 

১1607) 001) 11902 17015029165 )। ইহার পুষ্পিকাঁয় লিখিত আছে-_-তি 
দৌ্গসিঙ্্যামুণাদিবৃতৌ ষ্ঠ: পাদ: সমাপ্তঃ১ | আবার কি কি গ্রন্থ কোন্ কোন্ সময়ে প্রণীত 
ইইয়াছে তাহা জানা থাকিলে উভয়কে এক ব্যক্তি বলা অসম্তব। কারণ কোন্ কোন গ্রন্থের 
বিষয় বৃত্তিকারের জ্ঞানারঢ় এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থের বিষয় টাকাকারের জ্ঞানারঢ় তাহা 

গু 
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পরীক্ষা করিলেই উভয়ের ভিন্নত্বে আর কোনও সন্দেহ থাকে না; যেমন বৃত্তিকার দুর্গসিংহ 

৭-৮ খুষ্টশতাঁবীয় কাঁশিকাবৃত্তি জানিলেও অষ্টমখুষ্টশতানব্দীয় কাঁশিকান্যাস বা নবম খুষ্ট- 

শতাব্দীয় অভিনবশীকটায়নীয়গ্রস্থ জানেন না, টীকাঁকাঁর কিন্তু এ সকল গ্রন্থের বচন 

গ্রায়শঃ গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, বুত্তিকার দুর্গসিংহ ৭-৮ খৃষ্ট 

শতাব্দীয় জয়াদিত্য-বাঁমনের পরবর্তী হইলেও ৯ খুষ্টশতান্দীয় অভিনব শাঁকটায়নের পূর্বের বা সময়ে 

বিদ্যমান ছিলেন। স্ুতরাঁং বৃত্তিতে কাঁশিকাঁর বচনাদি থাঁকিলেও অভিনব শাকটায়নীয় 

শব্ধামশাসনের বা অমোঘবুত্তির নাম বচন বা মতবাদ নাই। টাকায় যখন নাম- 

গ্রহণপূর্বক অভিনব শাকটায়নের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তখন উহা অবশ্যই ৯ খুষ্টশতাবীয় 

অভিনব শাকটায়নের পরবর্তী । আবার নবমখুষ্টখতান্ধীয় ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিকে বৃত্তিকার 

দুর্গসিংহ জানেন না, কারণ যোগ্যস্থলেও বিমলমতির নাঁম বা বচন পাওয়া যায় না। টীকাকার 

দুর্গসিংহ কিন্তু বিমলমতির শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন-_-“বিশেস্তস্ত বিশেষেণ মিলিতং যুক্ত- 

মুচ্যতে |...” ইত্যাদি । লোকটা যে বিমলমতির তাহা পঞ্তী হইতে উপপন্ন হইবে (চ ২৫৯)। 

বিমলমতিই যে ভাগবুত্তিকার তাহ। শাপতির কথা হইতে প্রমাণিত হয় ( কীতন্ত্রপরিশিষ্ 

সন্ধি_-১৪২ সুত্রীয়বৃত্তি)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, নবম খুষ্টশতান্দীয় বিমলমতি বৃত্তিকাঁরের 

পরবর্তী, কিন্তু টীকাকারের পূর্বববন্তী। এতদ্ব্যতীত নমস্কারপাঁদের টাকায় বৃত্তিকাঁরের 'ভগবৎ- 
পদবাঁচ্যত্ব বা বৃত্তিকার হিন্দু এবং টাকাঁকার বৌদ্ধ-ইহাঁও ইতিহাসকে সমর্থন করে। আর 

ব্যাখ্য!কৌশলের দ্বারা টীকাঁকারের বৌদ্ধত্ব স্থগিত রাখিবার চেষ্টা কর! ধুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ 

যট্ুকারককারিকাঁর “ভগ্মং মারব্লং যেন নিজ্জিতং ভবপঞ্জরম্। নির্ববাণপদমারটং তং বুদ্ধ 

প্রণমাম্যহম।” এই প্রণীম গ্লোকে তাহার বোদ্ধত্ব স্বতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে । শঙ্করাঁচার্য্ের 

সময়ে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নীথদে বুদ্ধরপে পূজিত হইলেও আমরা কি তাহাকে বুদ্ধ বলিব? 
(৯) কা'লাপকদের মধ্যে ছুইজন ভ্রিলোচনকে কেহ কেহ এক ব্যক্তি বলিয়া মনে 

করেন। কিন্তু পঞ্জীকাঁর ভ্রিলোচনদাঁস মেঘদাঁসের পুত্র, গদাধরদাঁসের পিতাঃ ১১-১২ খুষ্ট- 

শতাঁবীয় বল্লালসেনের বধীয়ান্ সাঁমনময়িক এবং কাঁয়স্থ; আর “কাতস্ত্রোত্তরপরিশিষ্টকার 
এবং “রত্বাবলী/নামকববৈগ্যগ্স্থকৃৎ, ত্রিলোচন মাঁধবদাসকবিচন্ত্রের পুত্র, চক্করীতরহস্তরুৎ 

কবিকণ্ঠহারের পিতা, বরিশালের রাজা কনর্প নারায়ণের সামসময়িক এবং বৈদ্য । কবিকণ্হার 

সংগ্রামসিংহের সমকাঁলীন। তাহার ১৬৩৫ খুষ্টাবীয় বৈগ্যকুলপঞ্জীতে লিখিত আছে-_ 

'সংগ্রামসীহতনয়াপাণিগ্রহণপীড়িতঃ। হরিনাথো নিজদেশাদতিদুরমুপাগতঃ | সংগ্রামশাহ 
অর্থাৎ ক্রুরসিংহের পুত্র সংগ্রামসিংহ যিনি “বালশিক্ষা” নামে কাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত মংস্করণ 
(28088]) প্রণয়ন করেন। ইনি ১৬-১৭ খুষ্টশতাবীয়। ধাহার পুত্র ১৬৩৫ খুষ্টাবে 

বৈষ্ঘকুলপঞ্জী করিয়াছেন, তিনি কখনই ১থুষ্টশতাব্বীর পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। 
অতএব “ব্রিলোচন” নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। | 

৮ 



প্রাক কথন 

(১০) কোনও কবির মতে শবরম্বামীর ছয় পুত্র-বরাহমিহির, ভর্তৃহরি, বিক্রমাদিতা। 

হরিচন্ত্র, শঙ্কু এবং অমরসিংহ | তিনি লিখিয়াছেন-__ 

্রাঙ্মণ্যামভবদ বরাহমিহিরো! জ্যোঁতিবিবদা মগ্রণী 
রাঁজা ভর্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ। 

বৈশ্ঠায়াং হরিচন্্রবৈদ্যঠ তিলকো৷ জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী 

শৃদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্ামিদ্বিজশ্যাত্বজাঃ ॥ 

মীমাংসাভাম্বকার শবরস্বামী প্রথমধুষ্টপূর্বশতান্ধীয়। বরাহমিহির আদিত্যসেনের ওরসে ৫*€ 

ুষ্টা্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া! ৫৮৭ খুষ্টাবে স্বর্গগত হন। রাজ! ভর্তৃছরি এবং তাহার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য 

৬ খুষ্টশতা্ীয়। ইহারা মাঁলবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে গন্ধর্বসেন নামক ক্ষত্রিয়ের ওরসে জন্মগ্রহণ 

করেন। মহারাজ ভর্তৃহরি সন্ন্যাস লইলে তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোধর্ঘমদেব ভাশ্গুপণ্তের নিকট 

হইতে বঙ্গমগধাদি অধিকার পূর্বক (0011)09 11)90111)5101)111)) 1110100010 ০1, 111, 0). 

116) 703 1): 1 ঢা. 11৩০) মিহিরকুল ও ইণগণকে জয় করিয়া! বষ্ট খুষ্টশতাীর চরমোপাস্তে 

€বিক্রমাদিত্য”-উপাধিভূষিত হন। হরিচন্ত্র বিশ্বপ্রকাঁশকুদ্ মহেশ্বরবৈচ্যের পূর্ববপুরুষ, চরকের 

টাকাকার এবং কর্ণস্থবর্ণের রাজ! শশাঙ্কদেবের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আর্জদেবের 

ওরসে এবং রথ্যাঁদেবীর গর্ভে ৬থুষ্টশতান্বীর মধ্যমোপান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তুবনাত্যুদয় প্রণেতা 

শঙ্কু বা শঙ্কুক নবমখু্শতাঁব্ীয়। কবিকল্পনায় ইহাকে নবরত্বের অন্ততম রত্ব বলা হইয়াছে। 

অমরপিংহ ৫-৬ খুষ্টশতাবীয়। অতএব পুরাতত্ববিৎ কবির মতে বুঝিতে হইবে যে, শবরস্বামী 
্র্গগত হইবার ৬০ বৎসর পরে তাহার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শঙ্কু আবার ১*** 

বংসর পরে প্রকটিত হন। এইরূপ জ্ঞানে গব্বিত হইয়! পণ্ডিতগণ আবার ইতিহাসের প্রতি 
গম্ভতীরভাবে কটাক্ষ ও বিদ্রপ করিয়া থাকেন। যাঁহার1 সমাঁজের নানাবিধ তালমন্দ সংবাদের 

আঁকরন্বর্ূপ, তাহাদের নিকট প্রাচীন শাস্ত্রচিস্তকদের সম্বন্ধে কোনও এঁতিহাসিক বৃত্বাস্ত 

উপস্থিত হইলেই তখনি তাহারা জগতের ক্ষণিকত্ব ম্মরণপূর্বক উহ্বার প্রতি তীব্র বৈরাগ্য 
দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে বলিবার প্রবৃত্তি হয়-_ 

“কন্থাং বহমি বৈরাগিন্ বাহিকেনাপি ছূর্বহাম্। 

শিখাঁযজ্ঞোপবীতাভ্যাং ক স্তে ভারে ভবিষ্যাতি ॥” 

ইতিহাসে ভারতীয় গ্রন্থকারদের অনভিজ্ঞতা লইয়া শেষোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে সকল 

কথার অবতারণা! করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমরা কেবল বলিতে পারি-_বয়মন্র মতবাদনিবেদনে 

প্রবৃত্ত যুক্তাযুক্তত্বে তু সুরয়ঃ প্রমাণম্। 

মোক্ষমূলর বা আল্বেরুণি (48100701718 11101% 105 1) [02100799010 ) 

যাহাই বলুন না কেন, ইতিহীস লিখিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে কি রামায়ণ মহাভারত ও 

পুরাণাদির উদয় হইত? গুণাঁট্যের বৃহত্কথা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অশোকাদির শিলালিপি, 
টি 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

হরিষেণাদির প্রশন্তিঃ রাজাদের তাতরশীসনঃ ধাঁতুসেনের দ্বীপবংশাদিগ্রন্থ, স্ুবন্ধুর বাঁসবদত্তা। 

বাণভট্রের হর্ষচরিত, বুদ্ধস্বামীর বৃহতকথাশ্লোকসংগ্রহ, বাঁকৃপতিরাঁজের গউডবহ, ক্ষেমেন্দ্রের 
বৃহৎকথামঞ্জরী, সৌঁমদেবের কথাসরিৎসাঁগর, কল্হণের রাঁজতরঙ্গিণী, বিল্হণের বিক্রমাস্ক- 

দেবচরিত, যোগবাঁজের রাঁজাঁবলী, উন্দ্রদত্তের বুদ্ধপুরাঁণ, জন্ধ্যাকরনন্দীর রীঁমচরিত, 

ক্ষেমেন্্রতদ্রের ইতিহাস, শুক্রেশ্বর-বাঁণেশ্বরের রাঁজমালা, শ্রীবরপর্ডিতের রাঁজাঁবলী, প্রাচ্যভট্র 

রাঁজাবলিপতাঁকা, জয়দ্রথের হরচরিতচিন্তামণি, আঁনন্দভট্রের বল্লালচরিত, গোঁপালভট্ের 

বল্লালচরিত, ভট্টঘটার গুরুপরম্পরা ইতিহাস, হলাধুধমিশ্রের শেকশুভো দয়া, জগন্মোহন- 

পণ্ডিতের দেশীবলীবিবৃতি, মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিত, লামা তাঁরাঁনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
রামভদ্র দীক্ষিতের পতঞ্জলিচরিত, বেঙ্গটাঁচলের ত্রিমুনিকল্পতর এবং নানাবিধ কড়চা ও 

কুলপঞ্জিকাদি গ্রন্থকি এতিহাসিকপ্রবৃত্তিমূলক নহে? অতএব বিদেশীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে 
আমর! উদয়নাচার্য্যের ভাঁষাঁয় বলিব-_নাদৃষ্টং দৃষ্টঘাতকম্? ( কু ৫18 )। 

মহাঁভাঁরতাঁদি ইতিহাঁদ পরম্পরাগতবৃত্বান্তমূলক গ্রন্থ । গাঁচীনদের মতে ইহাঁর লক্ষণ 

. হইতেছে_ “ধরন্্ীর্থকামমোক্ষা ণামুপদেশসমন্থিতম্।  পূর্ববুত্তকথাধুক্তম্ *.... ॥৮ পুরাঁণও 

ইতিহাসবিশেষ। ইহাতে বংশাদির অন্ুকীর্তন দৃষ্ট হয়। ইহার লক্ষণ হইতেছে--এঅরশচ 
প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বস্তরাঁণি চ। বশান্চরিতং চৈব পুরাঁণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥৮ কোনও 

পাঁরমাধিক মঙ্গল ব্যতীত পাঠকের শরম নিষ্ষল হইবে বলিয়া ইতিহাস-পুরাঁণে ধর্মাদির উপদেশ 
ও স্ষ্ট্যাদির রহস্য উল্লিখিত থাঁকিলেও পূর্ববৃত্তকথাঁর এবং বংশ্ঠাচ্চরিতের প্রীধান্ত বুঝিতে 

ছইবে। সেইজন্য কৈয়টাচারধ্য লিখিয়াছেন__“পূর্বচরিতমন্থীর্ভনমিতিহাঁস:) বস্াস্ন্বীর্ভনং 
পুরাঁণম্।” এ সকল গ্রন্থে ঘটনাঁবলীর ক্রম অনেকটা দুষ্ট হয়, কিন্তু সময়ের নির্দেশ নাই। 
আর কবির লেখনীপ্রস্থত বলিয় স্থানে স্থানে অনেক বিষয় অতিরঞ্রিত ও কাঁব্যগুণা্বিত 

হইয়াছে । তজ্জন্য উহাদের উপভোক্তাও চতুব্বিধ__ধতিহীসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক 

এবং ধাম্মিক। | 

প্রাচীন ইতিহাসের পূর্ববৃত্তান্তকথন এবং পুরাণের বংশালবীর্ভন-_-এই ছুইটা পুরাতন 
ব্যবহার বর্তমাঁনকালের ইতিহাঁসেও দুষ্ট হয়। সুতরাং সরণিভেদ থাঁকিলেও গ্রাটীন প্র 
হইতে নবীন প্রথা অত্যন্ত ভিন্ন নহে। তবে সময়নির্দেশের সহিত নিরূঢ় ঘটনাঁবলীর, যাথাতৎ 
রক্ষা করাই নবীন প্রথার একটা বৈশিষ্ট্য। বর্তমান কাঁলের ইতিহাস সাধারণতঃ ছুই ভা 
বিভক্ত--লৌকিক এবং সাহিত্যিক। লৌকিক ইতিহাসে সান্িবিগ্রছিক রাজাদের বংশচরিং 
জীবনবৃত্তান্ত ও নানা নীতিসংক্রান্ত কাঁধ্যকলাঁপ এবং প্রজাদের রাঁজভক্তি রাঁজভ্রোহ ব 
সামাজিক পরিস্থিতি বণিত হইয়া থাকে, যেমন- কল্হণ মিশরের রাঁজতরঙ্গিণী। সাহিত্যিব 

ইতিহাসে গ্রন্থের সমালোচনা ও বিবরণ এব গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ থাঁকে। রাঁজসম্ন্থীয 

ঘটনাঁবলীর সঙ্গে ইহার কোনও সঙ্গন্ধ নাই। তবে রাজা শ্বয়ং যদি গ্রন্থকার হন বা কোনও 
১৩ 



প্রাক কথন 

্স্থকারের সম্ভাবয়িতা হন বা কোনও গ্রস্থপ্রণয়নে সহায়তা করেন তাহা হইলে প্রসঙ্গামুগ্রসঙ্গত: 
সে মমন্ত বিবরণ দিবার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে।£ 

যে কোনও ইতিহাস শুদ্ধ অথবা সঙ্গীর্ণ হইতে পারে। শুদ্ধ ইতিহাসে তন্বাভিনিবেশের 
প্রাধান্তহেতু রস নাই বলিলেই চলে । তবে কোনও রসব্যতীত তত্বে মনোনিবেশ সম্ভবপর 

নহে বলিয়া উহীতে কেবলমাত্র চমৎকার-রসের সারভূত অদ্ভুতরসের বিছ্যমানতা উপপন্ন হয়। 
তত্বাভিনিবেশীর বাকূশৌচ মনঃশৌচ এবং বিবেকশৌচ শুদ্ধ ইতিহাসের প্রাণস্বর্ূপ। সম্থীর্ণ 
ইতিহাস ত্রিবিধ__কাব্যোপসর্জনীভৃত যেমন দ্বাদশ খুশতাব্দীয় কল্হণের রাজতরঙ্গিণী, 

কব্যপ্রধান যেমন ১১-১২থুষ্টশতাবন্বীয় সন্ধ্াাকরনন্দীর রামচরিত এবং কথাপ্রধান যেমন 

১১ খুষ্টশতান্দীয় ক্ষেমেন্দ্রের বুহত্কথামগ্জরী। স্তেকসত্য প্রবন্ধকল্পনার নাম কথা। ইহাঁও 

কাব্যজাতীয় গ্রন্থ। প্রামাণিকদের উক্তি আছে-কথাখ্যাথ়িকক।বিকাঃ”| নানাবিধ রসের 

উন্নেথহেতু সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন _'বাক্যং রপাত্মকং কাব্যম*। কিন্ত 

অভূতরম ব্যতীত অন্ক মে কোনও রম ইতিহাসের বিষন্বরূপ, কারণ তাদুশ রসাবেশে 

গতিহাঁসিকের বিবেক্তণ দৃষ্টি ব্যাহত হওয়ায় নানাবিধ অপসিদ্ধান্তের উদয় হয়।, সেইজন্ঠ 

টতিহাসে কল্পনা বা কাব্যশে।ভা হেয়। প্রাগুক্ত ইতিহাঁসচতুক্ষের মধ্যে উত্তরোত্তরাপেক্ষা 

ূ্নপূর্ধ্বের গরীয়ন্্র বুঝিতে হইবে। 

প্রমাণের সংখ্যা লইয় দার্শনিকদের মধ্যে বিশাল মতভেদ আছে। চার্ধাকদের মতে 

্ত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধগণ ততসঙ্গে অগুমাঁনও লইয়াছেন। সাংখ্যে উপমানকে অনুমানের 

সন্তর্গত, বলিয়া প্রত্যক্ষ অন্তমান ও শব্দ এই তিনটা এবং স্তায়শান্ত্রে উপমানের পৃথক্সত্তাহেতু 
প্রমাণের চতুষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু পৌরাণিকেরা তদ্ব্তীত এ্তিহ্য অর্থাপত্তি সম্ভব 

এবং অভাব এই চাঁরিটাকেও প্রমাণান্তর বলেন। নৈয়ায়িকদের মতে এ চারিটী গ্রমাণ 

'হণেও প্রমাণান্তর নহে। কারণ এতিহ্য শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত এবং অবশিষ্ট তিনটী অনুমান 

[তাত অন্য কিছুই নহে।  প্রমাণবিভাগ যাহাই হউক না কেন, এতিহাদিকগণ 
পারাণিকদের ন্যায় আটটী প্রমাণের পক্ষপাতী । তবে এ্তিহথসন্বন্ধে নিয়ম এই যে, যাঁহার 

1 আপ্ত নহে তাহা অপ্রমাঁণ বলিয়। গণ্য । 

আমাদের গ্রস্থথানি সাহিত্যিক ইতিহাস । তত্বাভিনিবেশের অনুরোধে আমরাও 

সের পরিপন্থীভূত হইয়া শুচিণীলনের সহিত গ্রস্থরচনার চেষ্টা করিয়াছি এবং রচনার পর 
নাঁাবু পধ্যালোচনাপূর্ধবক অধিকের ত্যাগ, শানের পূরণ, বিপধ্যস্তের পরিবর্তন এবং বিস্বতের 

সন্ধান করিতে যত্বান্ হইয়াছি। প্রমানপ্রয়ৌগে এতিহাসিকসময়ের মর্যাদা লঙ্তিত 
্র নাই। ব্যাকরণের বৃত্তান্ত লইয়া নানা গ্রন্থের রচনা দেখা যায়। তন্মধ্যে যাহাতে ভাষা 

শখাইবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ উপদেশ থাকে তাহা সাধারণ ব্যাকরণ, যেমন-_পাণিনি, কলাঁপ, 

1বোধ ইত্যাদি। যখন ব্যাকরণের কোনও কোন বৃত্তান্ত লইয়া দার্শনিক তত আলোচিত 
সি 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

হয় তখন উহাকে ব্যাঁকরণসন্বন্ধীয় দার্শনিক গ্রন্থ বলিতে হইবে, েমন-_বাক্যপদীয়, বৈয়াকরণ- 

ভূষণসার ইত্যাদি । যাহাতে কোনও ব্যাকরণগতবিষয় অনুলোমবিলোমে সমালোচিত হয় 

তাহাকে ব্যাকরণসন্বন্বীয় সমালোচনামূলকগ্রন্থ বলা যায়, যেমন__ব্যাখ্যা নপ্রক্রিয়া:প্রণেতা 
সুপ্রাচীন শশিদেবের কাতন্ত্রবিভ্রম বা কৃষ্ণভট্ট প্রণীত শব্ধেন্দুশেখরখণ্ডন । কোনও এক সময়ের 

বা কোনও এক সম্প্রদায়ের ব্যাকরণবিষয়ক নিয়মাঁদি এবং অন্ত সময়ের বা অন্য সম্প্রদায়ের 

তদগত নিয়মাঁদি- এই উভয়ের পার্থক্য বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনাদি বাহাতে দর্শিত হয় তাহা 
ব্যাকরণসন্ন্ধীয় তুলনামূলক গ্রন্থ, যেমন 0010008170150 01210100701 009 020012 

[01002098005 [702010.. অবসর বা অবকাশ পাঁইলেই বিবিধ ৃষ্টিসহকারে এই 

সকল তত্বে প্রবেশ করিবার চেষ্টাহেতু উৎসর্গপত্রে লেখা হইয়াছে) [119600102] 91105 

01 927191016 018170026162] 15160106070 017 2111681)1711090101)102] 10921111005 

1000 0216108] 4 00310016156 [01103 01 ৮10. মনে হয়, ব্যাকরণকে দর্শন বল। 

বা বাকরণদর্শনের ইতিহান করা পাশ্চান্যমতেও অস্বাভাবিক নহে। 1)০৯০॥ সাহেব 
বলেন-_-110)0 90101000 01 (010010010009 10907) 0220101199600100 21010196176 

[11170115000] ৮০১ 2110101)6 0110108১210. 901101600 (0116১ 0৭17 5200 289 2 80101)00 

96100 0100 25 & 1010008 01 00101100100 07 [00001761100 101000000570007076 058 

976 01191910090 10৮০0) 0170 1501101)021) 200 11117001002 01 2 (770101)11, 

[1 100:070 02001022 18911107060 0900 100100 01901) 1৮8 01115 0 100109 

60 01) 010. 161) 0100 1১৮101639 07001010)07 ৮৪2 5010)00 ) 1701)90 0010- 

৪6)০]00৮ 1000615 9৮৮৪---1১01155 অত 19 1100600 7151000 01170707170] টাটা 

91 110 31181016171100200,+ 

সাংখ্যবিভ্তম মাঠরাঁচাধ্য বলেন__ 

স্থানং নিমিত্তং বস্তা চ শ্রোত৷ শ্রোতৃপ্রয়োজনম্। 

সন্বন্ধাগ্ভতিধানং চ হ্যপোদ্ঘাতং বিছু বু্ধাঃ॥ 

আমরাও তীহার উপদেশে যথাপাধ্য দত্তাবধান হইয়া উপোদ্থাতখানি প্রণয়ন করিয়াছি । 

ইহার আকৃতি কিন্ত অনন্তসাধারণ। ভিন্ন তিন্ন ব্যাকরণের প্রস্তাবে কতকগুলি সাধারণ 

বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিবারণ করিবার প্রযত্ুই তাহার কারণ। ইহাতে কোনও কোন বিষয় 

অবান্তর বলিয়া উপপন্ন হইতে পাঁরে। কিন্তু মূলসিদ্ধির জন্য যাহা যাহা প্রসদগানুপ্রসঙ্গতঃ 
পাওয়৷ যায় তাঁহীও উপোদ্্ঘাতে বলিবার একটী প্রথ! আছে। তনবান্তিকে উক্ত 

হইয়াছে__ 
চিন্তাং গ্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ধাতং প্রচক্ষতে । 

গ্রসক্তানুপ্রসক্তািগ্রস্ততাুপজায়তে ॥ (২১।১)। 

১২ 



প্রাক কথন 

আমাদের উপোদ্ঘাতস্থিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সামান্য আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক 

শহে- 

(১) পুরাকালে প্রাচাধ্যগণ উপনীত ব্রাঙ্মণবটুদিগকে বেদের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণের 

উপদেশ দিতেন কেন তাহার কারণনির্দেশপূর্ববক বেদবৎ ব্যাকরণপাঠের কর্তব্যতা প্রতিপাদন 

করা হইয়াছে (১-৮ পৃষ্ঠা )। 

(২) মন্ত্রে প্রস্থপ্ত ব্যাকরণ দেবতাদের অন্ুকম্পায় ইন্তরকর্তৃক প্রবোধিত হইয়! কিন্ূপে 

ধীন্্বাকরণে পরিণত হয় তৎমন্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (৮)। 

(৩) “গুৎপত্তিকস্ত শব্ন্যর্থেন সম্বন্ধ: *....১ ইত্যাদি জৈমিণীম় হরবশতঃ শঙ্ধের 

অর্থগত ভেদ বিভাগ এবং প্রবৃত্তিনিমিভ্তমূল ক চতুষ্টমী প্রবৃত্তি দেখাইবার পর শব্দশক্তিত্বাভাব্যের 

মাঁমান্ত পরিচয় দেওয়! হইয়াছে (৯-১১)। 

($) শবের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তববোধ হয় কেন তাহার মূলকারণ অনসপ্ধান করিলেই 

স্কট আসিঘ়া পড়ে। বৈয়াকরণেরা ধোগীদের ন্যায় ক্ফোটবাদী, কিন্ব শাঙ্ষা্গরে কেট 

দীকুত নছে। তদচ্ঠসারে শুনা যায - 

শব্দরদ্ষব তেষাং হি পরিণামি প্রধানবৎ। 

বৈথরী মধ্যম! সঙ্মা বাগবস্থা বিভাগতঃ ॥ 

কিন্ত শবব্রঙ্গ-পরব্রঙ্গের সম্বন্ধ অনুক্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে অবধাতব্য শ্রতিও আছে-_খিক্দত্রঙ্গণি 

নিষ্াতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' । আত্মার ৈবভাব হম বলিয়া! উহা কি পরিণামী? 

শন্দবহ্ষকেও এ সম্বন্ধে জীবাত্ার ন্যায় বুঝিতে হইবে। সাংখ্যেই স্ত্রিত হইয়াছে_“উপাধি 

ডিগ্তে ন তু তদ্বান্।” শ্তরাং উপাধির অপগমে শ্বয়ংপ্রভ স্স্ত কখনও মলিন |কিতে 

পারে না বা অসৎ হইতেও পাঁরে না। ন্ফোটের ছুইটী ভাগ 'আছে-স্থুল এবং হুঙ্ম। সুলের 

নাম বৈকৃতধবনি এবং স্থশ্মের নাম প্রাকৃতধবনি। শব্ধ উচ্চারিত হইলে যোগবিভাগের দ্বারা 

ইন্দিয়কর্তৃক গৃহীত হইয়া যাহা প্রত্যয়রূপে সিদ্ধ হয় তাহাই প্রারতধ্বনি এবং যাহা প্রতায়োৎ- 

পাদনের পূর্বে বা কোনরূপ প্রতায়োৎ্পাঁদন না করিয়া! কেবল শঙ্ধপ্রতীতি করাদ তা 

বৈরুতধ্বনি। সহোঁপলম্তনিয়মের ন্তাঁয় এই দুইটী পদার্থ শ্রেরতার নিকট একাকার বণিয়। 

উপপন্ন হওয়ায় নাঁনা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াঁছে। কিন্ক ক্ষোটের অভাবে গায়ত্রীগপও কেবল 

মাবৃভিপর (10070 700166101)) হইবে বলিয়া উহার প্রতিপাদনে আমরা বন্রধাণ্ হইয়াছি। 

নোগদশনে দ্ফোট ম্বী?ত হইলেও সাংখ্য উহার স্বীকারে পরাশ্মথ। কিন্তু স্ফোট বর্ধস্বরূপ 
এবং প্রকৃতিপুরুষ ব্যতিরেকে ব্র্ষতত্ষে উহার কোনও বিবক্ষা না থাকার ঘৎপর: শব্দ: স 

শন্বার্থ: এই ন্যায়বশতঃ সাংখ্যাচারধ্যদের যুক্তি ও উক্তি অনাদূত হইয়াছে। পাশ্চান্ত্যমতে 

বর্ণের অন্তগ্রহবশতঃ সঙ্কেতানগসারেই (7 907%9760% ) অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। 

তদনুসারে ন্ফোটবাদীকে লক্ষ্য করিয়া কোনও দার্শনিকপপ্ডিত বলেন_-%% 0120)0 1100) 111 
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. হৃদগত অভিপ্রায় এই যে, লাক্ষণিক ব্যবহারেই শবের অর্থাববোধ হওয়ায় স্ফোট বলিয়া! আবার 
একটী অলীক বস্তুর অধেষণে কোঁনও ফল নাই। পাশ্চাত্য সম্প্রদায় সাধারণতঃ উপমানের 

দ্বার পদার্ঘস্ব্ূপ জানিবাঁর ইচ্ছা করেন। ন্ফোট কিন্ত ব্রঙ্গত্বহেতু কেবল অন্গভবসিদ্ধ, সুতরাং 

স্ফোটই স্ফোটের উপমা । কবিগুরু বান্মীকি লিখিয়াছেন _'গগনং গগনাকারং সাগর: 

সাগরোপম:। কোনও লোকপ্রসিদ্ধ বস্তর সাঁধনধ্য হইতে অপ্রপিদ্ধ বস্তর সাঁধনকে উপমান বলে। 

কিন্তু যেখানে কেবল একটামাত্র পদার্থ বিমান সেখানে উপমান-উপমেয়ের কথা কিরূপে উঠিতে 

পারে? গগনাদির শ্াঁয় শ্ষোটকেও উপমেয় ধরিলে জগতে উপমাঁন পাওয়া যায় না। এইজস্ঠ 

উহাকে অন্ুপম বা স্বোগম বলা ব্যতীত গতান্তর নাই। এশিকনিয়মবশতঃ স্ফেট অনেকের 

নিকট দুরধিগম্য হইলেও তাহাতে শ্ফোটের দোষ নাই । লোকে বলে- ধার! নৈব পতস্তি 

চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূঘণম্ ?, সুতরাং গুঞর কুপা বাতীত অবিনাণী স্ফোটের প্রারতধ্বনি বা 

অনপায়িনী সশ্সবাঁকের স্বরূপ কখনই উপলব্ধ হইতে পারে না। বিক্রমপুরের রাঁজা গোপীচন্দ্রের 

মাতা রাণী মগ্ননামতীকে যোগিবর গোরক্ষনাথ তাঁত্পর্্যতঃ এইরূপ বশিয়াছিলেন__ 

কোথা হ'তে কায়া৷ এলো কোথায় উদয়? 

দীপ নিবাইলে জ্যোতিঃ কোঁথ| গিয়ে রয়? 

অজপা কাহাকে বলে জপে কোন্ জন! 

নিদ্রিতের নিদ্র! কিবা চেতে কেন মন? 

শব্ধ উঠিলে ধ্বনি কোথ| গিয়ে রয়? 

গুরু বিনে কেবা দিবে এর পরিচয় ॥ 

অত এব অন্তভাবকতার দ্বার! পাশ্ান্তযগণকে স্ফোট বুঝাইবার আশ! কখনও ফলবতী হইবে না। 

নৈয়ায়িকগণ আধার বর্ণবাদের সঙ্গে স্ফোটবাদও ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 

সূষ্কেতবলেই যখন পদার্ঘপ্রতীতি সম্ভবপর তখন ক্ফোট কল্পন! নিপ্রয়োজন । আমরা বলি- সম্কেত 

দ্বারা অর্থপ্রতীতি শ্বীকার করিলে চিত্ববুত্তির একপ্রকার নিষ্ঠালাভ হয় সত্য, কিন্ত চিত্তবুত্তি 

উদ্রিক্ত হইল কেন-তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। নৈয়ায়িকগণও পাশ্চাত্যপপগ্ডিতদের 

ন্যায় শব্দের কেবল বৈকৃতধ্বনি লক্ষ্য করিয়াছেন । ইহার প্রারুতধবনি ক্ফোটাত্মক শবত্রদ্ধ বলিয়া 

ইঞ্জিয়ের বিষয় হইতে পারে না এবং ন্যায়পদ্ধতিও অতীন্দ্রিয়বিষয়ের সমাধানে পর্ধ্যাপ্ত নহে । 

সেইজন্য এ গ্রসঙ্গে হ্টায়শান্ত্রের যুক্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বৈকৃতধ্বনি মীমাংসাঁদিদ্ধান্তের 

পরিপন্থী বলিয়া স্ফোটথগ্ডনে মীমাংসকগণ বদ্ধপরিকর । সেইজন্ট বর্ণবাঁদনিরাঁসের পর প্রতি 

পাদিত হইয়াছে যে, পূর্বমীমাংসায় ক্ফোটনিরসনের স্থত্রগুলি বৈকৃতধ্বনির বাঁধক হইলেও 

প্রাকৃতধ্বনির সাধকরূপে গণ্য। ইহার সমর্থনে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
(১১-৩৩ পৃঙ)। 
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(৫) অরোচকী পাঠকের জন্য গ্রন্থারস্তে শাস্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং বিষয়াদি বলিবাঁর 
একটী প্রথা আছে। কিন্তু গ্রয়োজনকথন সর্বত্র পালনীয় নহে। পাঁণিনিও ইহা লইয়! অক্ষর: 
কিছু বলেন নাই। পতঞ্জলি কিন্তু কাত্যায়নের মতে পাঁচটা এবং স্বমতে তেরটা প্রয়োজন 
কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন । অবধাতব্য বিষয়ে অনবধানবশতঃ সকলেই উপহসিত হন এবং পাঁণিনিও 
শর্ববন্মীর ন্যায় উপহসিত হইয়াছেন। কিন্ত “বরাঙ্গণেন নিষ্ষারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধোয়ে। 
জেয়শ্ঠ' শ্রুতিবশে ব্যাকরণাদির প্রয়োজন কণ্ঠতঃ না বলিলেও চলে, সৃতরাঁং না বলায় পাণিনির 
কিছুমাত্র দোষ নাই বুঝিয়া তাহাকে সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে কুমারিল বলিয়াছেন-_ 

“স শ্রুতিস্ৃতিসিদ্ধতান্নোপালস্তনমহ্তি। 

গ্ন্থান্তে চ শ্বসংবেগ্যং স্থুজ্ঞানং তগ্প্রয়োজনম্॥৮ ( তন্ত্রবান্তিক )। 

অথাৎ 'ব্যাক্রণের প্রয়োজন শ্রতিমঙ্গত স্মৃতির দ্বারা প্রমাণীকুত হওয়ায় উহার অকথনে কে 

তিরস্কত হইতে পারেন না, আর গ্রন্থপাঠের পর পাঁঠক নিজেই বুঝিবেন যে, উত্তম জ্ঞানত 

বাকরণের প্রধান প্রয়োজন ।” কুমাকিলের যুক্তি বলবতী হইলেও প্রয়োজন লইয়া! পাণিনি 
ছু না বলায় এবং তীহার বান্তিককাঁর ও ভাগ্কার অনেক কথা বলায় পরম্পর 

বিরোধ স্বতঃপ্রতিভাত হইতেছে । এই বিরোধের কারণ কি ততমম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন__ 

“যদ্ বিস্মৃত মনৃষ্টং বাঁ স্ত্রকারেণ তংস্ফুটম্। 

বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাগ্তরৎ |” ( পদমগ্জরী )। 

বস্ততঃ কিন্তু এস্থলে এ প্রমাণটার অবকাঁশ নাই। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ী এবং ভাগ্ববাস্তিকের 
মধ্যে,সরণিভেদ দেখাইয়া আমরা উভয় পক্ষের সামগ্রশ্য করিয়াছি। সম্বন্ধ লইয়৷ কাঁত্যায়নের 
যাহা বক্তব্য তাহাই গৃহীত হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থাৎ সঙ্গতি। সঙ্গতি লইয়া! ভবানন্দসিদধান্ত- 
বাগীশের পৌত্র রামরুদ্র তর্কবাগীশ ভট্টের রামরুদ্রীতে এবং হরিবল্লভের বৈযাকরণভূষণসা রদর্পণে 
লিখিত আছে-__ 

“সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতৃতাবসরস্তথা । 

নির্বহকৈককাধ্যত্বে ষোঁঢ়া সঙ্গ তিরিস্যতে ॥ 

এ মকল বিষয় উপোদ্ঘাতে বিপ্রকীর্ণ থাকায় পুনরায় উহাদের সমাহারে যত্বান্তর আই্ছেয 

বলিয়া মনে হয় নাঁই (৩৪-১৩৯ )। 

শানে শুশরপ্রবৃত্তির জন্ক গ্লৌকবার্ডিকের__ 

“সিদ্ধিঃ আতৃপ্রবৃত্তীনাং সন্বন্ধকথনাদ্ যতঃ। 

তম্মাৎ সর্কেষু শাস্্রেযু সম্বন্ধ; পূর্বমুচ্যতে |” 
এই প্রমাঁণ দেখাইয়া দেবীশতকের টাকায় চন্্রাদিত্যের পুত্র এবং রাঁজা ভীমগুপ্তের সভাপত্ডিত 
কষ্যটাঁচা্য বা কৈয়টাঁচার্ধ্য সম্বন্ধ, অভিধেয় অর্থাৎ বিষয়, গ্রয়োজন এবং অধিকার এই চাঁরিটা 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

অঙ্গবন্ধ ক্রমশঃ বলিবাঁর উপদেশ দিয়াছেন। কাঁতন্ত্প্রীকাঁর ত্রিলোচনের মতেও সম্বন্ধ বলিবাঁর 
পর গ্রয়োজন বল| উচিত। ইহা! কিন্ত চিন্তনীয়। যেহেতু; কণ্ঠতঃ সম্বন্ধ বলিলে যেমন অর্থতঃ 

প্রয়োজন বলা ঘায়, সেইরূপে কণ্ঠতঃ প্রয়োজন বলিলে অর্থতঃ সম্বন্ধও বলা যাইতে পারে। আর 

«এই শান্ত্রের এই প্রয়োজন? বলিলে তাঁহাদের উপায়োপেয়লক্ষণাত্মক সম্বন্ধ কি তাঁৎপধ্যতঃ 

বলা হয় না? তথাপি আমাদের গ্রন্থে সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে উপদশিত হইয়াছে । তবে 

ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিংকরত্বম! স্তায়ে আমরা প্রয়োজন বলিবার পর সম্বন্ধ বিষয় এবং অধিকারের 

কথা বলিয়াছি। আমাদের সরণিও অনন্থসাধারণ নহে। মাঠরাঁচা্ধ্য পূর্বোদ্ধত গ্লোকে 

প্রয়োজনের পর সহন্ধাদি বলিবাঁর উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বাণ্তিকপাঠে কাত্যায়ন 

মুনি এবং মহাভাস্থে পতঞ্জলিমুনি প্রয়োজনের পর সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। প্রয়োজনকথনের 

পর সম্বন্ধ না দেখাইলেও চলিত, কিন্তু বখন দেখাইয়াছেন তখন “উদ্বত্তো হি গ্রন্থঃ সমধিকং 

ফলমাচষ্টে ন্যায়বশতঃ বুঝিতে হইবে যে, অপ্রতিবৃধ্যমান শি্দের জন্য উহা আবার পৃথগ.ভাবে 

উপন্তন্ত হইয়াছে। অতএব কয্যট বা ভ্রিলোচন বিরুদ্ধ হইলেও দুইজন ব্যাঁকরণ-রথযুক্ মুনি 

কতৃকি আমাদের পক্ষ সমর্থিত। ইহাঁতে বলিতে পারি-_ 

“অত্যন্তবলবস্তোহপি পৌরজানপদা জনাঃ। 

ু্ববলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশিতৈ॥৮ 

'বিষয়ের উল্লেখগ্রসঙ্গে আমরা বিশেষ কৌঁনও অভিসন্ধি ব্যতীত স্ুত্রকারদের অধিকারে 

প্রবেশ করি নাই, কারণ ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য এ গ্রন্থ উদ্দিষ্ট নহে। কখনও বিচারের জস্ 

কখনও বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্ববৃত্তরূপে ব্যাকরণের শিক্ষণীয় প্রধান প্রধান সত্রার্দির সাধারণ 

পরিচয় দিয়! তৎ্সম্বন্ধে অজ্ঞাত বা ছৃজ্ঞাত বিষয়ের তন্বানুসন্ধানে ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার 

চেষ্টাবশতঃ সর্ধতোভাবে ব্যাকরণের সঙ্গে ইতিহাসের পার্থক্য বজীয় রাঁথা হইয়াছেঃ যেমন-- 

ব্যাকরণের সমাধাতব্য বিষয়__“সন্ধি কি, সন্ধি কত প্রকার এবং সন্ধি কৌথায় কোথায় হইবে? 
সন্ধির কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণের একাদেশকাধ্য আগম বিকার আদেশ লোপ বা দির্ভাব হইয়া 
থাকে? ইত্যাদি; আর ইতিহীদের সমাধাতব্য বিষয়_-“সন্ধির প্রয়োজন কি এবং তৎসন্বন্ধে 

পাঁণিনির পূর্ববর্তী হম্বমীগ্ুকেয়াদি মহধির মতামত কি? সংভিষ্ন পদের সন্ধিযোগ্যতা বেশ্ব- 
রূপ্যের স্বভাঁব হইতে উপপন্ন হয়-_এই মতবাঁদসন্বন্ধে কৌধীতকিত্রাহ্ষণ তৈত্তিরীয়ারণ্যক এবং 

এতরেয়ারণ্যকসংহিতোপনিষদাদির সংবাদ কি? সংহিতপদের অথব৷ সংহন্ভমানপদের প্ররু তি- 

বিকৃতিত্ব লইয়৷ পাঁণিনির পূর্ববর্তী খষিদের মতামত কি? সন্ধির স্বরূপলক্ষণাদি লইয়া 
ূর্ব্বাচাধ্যদের নিকট পাঁণিনি কতটা খণী? সন্ধির কোন্ কোন্ প্রাচীন নিয়ম ত্রিমুনি- 
ব্যাকরণে উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হইলেও এখনও লুনপ্ররূট হইয়া আছে? 'গুঢ়োহহত্মাঃ 
কুরবোহহত্মছিতম্* প্রভৃতি স্থলে মীমাংসার “প্রকৃতিবিকৃত্যো্চ' স্তর কতদূর লন্ধাবসর (১৭১৪৭৬ 
পৃ*)] কোনও কোন গ্রন্থের প্রারস্তেই সন্ধি উপদিষ্ট কেন? বিসন্ধিদোষ অমার্জনীয়, কিন্ত 
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প্রাক কথন 

মতান্তরে কখনও কখন উপেক্ষণীয়__-এরপ দিদ্ধান্তভেদের কারণ কি? ইত্যাদি। ব্যাকরণের 
বিষয়কথনপগ্রসঙ্গে গ্রকৃতি প্রত্যয় সমাস কারক পদ ও পদশ্বারূপ্যাদির পরিচয় দিবার পর 

উপোদ্ঘাতের তৃতীয় স্তবক সমাণ্ত হইয়াছে (১৩৯:৩৫৩ পৃ* )। 

সাম্প্রদায়িক অনন্ততন্ত্রতার জগ্ত স্ত্রপাঠ ধাতুপাঠ প্রাতিপদিকপাঠ এবং লিঙ্গীহ্ছশাসন 

প্রণীত হইয়া! থাকে । হ্বত্রপাঠাদি প্রণয়ন বৈয়াকরণের কার্যযঃ কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইতিহাসের 

অগ্েষ্টব্য বিষয় হইতেছে-_“হত্রের লক্ষণাদিসন্বন্ধে স্বৃতির ঘোষণা কি? পদ্যাত্মক এবং গগ্যাত্মক 

সুধের গুণাগুণ কি? হ্যত্রে পদক্রম-সন্বন্ধীয় নিয়ম কি? কোন্ অবস্থায় স্ত্রীয় নিয়মের ব্যতিক্রম 

উপেক্ষণীয়? হ্বত্রেকিকি দোষ হইতে পারে? হ্ৃত্রে সৃত্রান্তরগত নিয়ম প্রবর্তিত না হইলে 

সামগ্ৰান্তের উপায় কি? সুত্রে কালাদিপ্রয়োগের ভাক্তত্ব কেন? শ্বত্রের কত প্রকার বিভাগ 

শিষ্টসম্মত? হুত্রের ব্যাথ্যাগ্রস্থ কতপ্রকাঁর এবং কোন্ ব্যাখ্যায় কি কি থাকা উচিত? ভাগ্- 

সংগ্রহ-বাণ্তিক-বৃর্তি-চূর্ণিস্তাস-পঞ্জিকা-টাকা-টিপ্ননী-ঢুণ্টিকাদির লক্ষণ কি? ধাতুর মূল প্রবক্তা 

কে? ধাতুর সহিত ফলব্যাপারাদির এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সংকন্নপ্রযত্বাদির সম্বন্ধ কি? আপিশলি- 

পাণিন্তাদির ধাতুপাঠ কি ধাত্রচক্রমণীর প্রতিলিপি? ধাতুপাঠে অন্ুকীর্ঘ ধাতুরাশির অর্থনিদ্রেশে 

গণকারগণ নিরগ্যম কেন? পাণিনির গণপঠিত ধাতুসমূহের অর্থনিদ্দেশ কে কোন্ সময়ে করেন? 

ধাতুর অর্থনির্দেশ অর্থান্তরনিবৃত্তিপর নহে কেন! পাঁণিনির পূর্বে ধাত্বথনির্দেশের প্রথা ছিল 

কি না? কোন্ কোন্ বৈদিক ধাতু একবার ভাষায় প্রযুক্ত হইয়া আবার নিবৃত্ত হইয়াছে? 

কোন্ কোন্ বৈদিক ধাতু পাঁণিনির পূর্ববাচার্ধ্যগণ ভাষায় প্রয়োগ করিতে বারণ করিণেও 

পাণিমি তাহাদের আদেশ লঙ্ঘনপূর্ববক লৌকিক ধাতুসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন? মহাদেব যদি 

ধার মুলপ্রবন্ত1 হন তবে অগণপরিপঠিত সৌত্রধাতুর ধাতৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল? ধাতুপসগের 

পদ্বন্ধ কি? গণস্ত্রের মৌলিক বিবরণ কি? গণপাঠের অনুক্রান্ত শব্খরাঁশি কি পাণিনি- 

সংগৃহীত? ব্যাকরণে লৌকিক স্ত্রীত্বের পরিবর্তে পারিভাঁধিক স্ত্ীতব প্রবন্তিত কেন? নামে ঈশ্বর- 

পরিভাধিতলিঙ্গের উপচাঁর কেন? শব্দশাস্ত্রে লি্গভেদের মুখ্য কারণ কি? শের লিঙ্গ নিরূপণ 

বিবক্ষাধীন হইলেও আম|দের স্বতন্ত্র নাই কেন? এলঙ্গমশিশ্ুং লোকাশ্রয়াৎ বলিবার পর 

আবার লিঙ্গীহ্ুশাসনের গ্রন্থ কেন? হর্ষোক্ত শঙ্গরীয় লিঙ্গানশাঁসনের প্রণেতা কি দিঙনাগের 

শিশ্ত এবং ইৎসিংকথিত 'হেতুবিগ্যাদি প্রণেতা শঙ্করস্বামী অথবা বর্ষোপবর্ষের পিতা শঙ্গরম্বামী ? 

ব্যাড়ীয় লিঙ্গান্বশাসনের প্রণেতা কি আল্বেরুণিকথিত বিব্রমসত্য ভৈষজ্যতন্ব (1১11017770)- 

101৫) প্রণেতা রাসায়নিক ব্যাড়ি অথবা দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি অথবা শৌনকোক্ত প্রাচীন ব্যাড়ি? 

বাররুচ লিঙ্গস্ত্রের প্রণেতা কি বাঙ্তিককাঁর বররুচি অথবা প্রারুতপ্রকাশকার বররুচি? শান্তনবায 

 িঙ্গাঙছশীসনের প্রণেতা কি ফিটুম্ত্রকার শান্তনবাঁচাধ্য ? ইত্যাদি (৩৫৪-৪৩৬ পৃ)। এইথাশে 
উপোদ্ঘাত সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার অনেক বিষয় নানাব্যাকরণের প্রস্তাবে পুনঃপুনঃ বলিবার 
প্রয়োজন হইবে না। মনে হয়, সেজন্ত উপোদ্ঘাতের পৌক্ষল্য মার্জনীয়। টি | 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

'যুগে যুগে ব্যাকরণম্চ এই অভিযুক্তোক্তির সত্যতায় আমরা আস্াবান্। রামায়ণে নয়টা 

ব্যাকরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদের নাম জানা অসম্ভব। কোনও প্রাচীন গ্রন্থবিশেষে 

পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াঁকরণ মুনিদের ধারাবাহিক সংবাদ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্ত ব্যাসদেব 

উপমন্ত্য জৈমিনি কহোঁল কৌবীতকি যাঁজ্ঞবন্ধ্য শাকটায়ন ব্যাড়ি শৌনক কাঁখক্য ঘাস্ক পাঁণিনি 

কৌৎস ব্যাপ্রভূতি ত্রিনয়ন কাত্যায়ন পতগ্জলি শবরন্বামী প্রাচীনবৌদ্ধকাশ্তাপ উমাম্বাতি চন্ত- 

গোদী ধন্ধ্দীস ক্ষপণক বররুচি বরাঁহগিহির দেবনন্দী হর্যদেৰ পুর্চ্্র * ভর্ভৃহরি ছুর্াচার্ধ্য বৃদ্ধ 

্বামী জয়াদিত্য বামন ইতসিং জিনেন্্বুদ্ধি কুমারিল হেলারাঁজ শশিদেব দুগসিংহ (১ম) জৈন- 

শাঁকটাঁয়ন জগদ্ধরভট্ট চিচ্চুভট্ট দুর্গসিংহ (২য়) আল্বেরুণি ভ্রিলোচন হরিবৃষ্ত ক্রমদীশ্বর ভোজরাজ 

ভাঁবসেন কৈয়ট অভয়নন্দী অভয়ন্থরী নবীনবৌদ্ধকাশ্যপ বর্দমান ক্ষীরত্বামী হেমচন্ত্র গোঁবদ্ধন 

স্ববানন্দ পুরুযৌত্ম শরণদেব জুমরনন্দী কল্হণ খোগরাজ হরদ ক্ষেমেন্ত্র সৌমদেব প্রভৃতি মুণি 

ও মনীষীদের নীনাগ্রস্থে শা্দিক পধিদের নাঁম বিবরণ এবং সাক্ষাৎপ্রাঞ্থ বা গুরুপরম্পরাধিগত 

কোনও না কোন সুত্র বা মতবাদাঁদি পাওয়া বায়। খধিদের মধ্যে কে কোন্ সময়ে কিকি 

গ্রন্থ করেন, কে কাহার কি মতবাদ অনুসরণ বা নিরসন করেন, কাহার কোন্ মতবাদ কৰে 

পরিত্যক্ত হইয়াছে বা এখনও প্রচলিত আছে, কে বাহার নিকট কিসের জন্ত কতটা 

ধণী__-এই জাতীয় বৃ্তীন্তসমূহ ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া উপোদ্ঘাতের পর 'উদ্বেশ”- 

নামক অধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত অনুসন্ধানফলের সহিত প্রসর্পপ্রাপ্ত নানাধিধ মংবাদ উপনিব্ধ 

হইয়াছে । পাঁণিনির পরবর্তী গ্রন্থ-গ্ন্থরদ্গণের সমাচাঁরসংগ্রহ নিতান্ত কঠিন নহে, কি 

পাঁণিনির পূর্ববর্তী আঁচাঁধ্যদের বা তত্তগ্্রণীত গ্রন্থরাশির বৃত্ান্তসংগ্রহ অসাধ্য না হইলেও 

সাধ্য নহে। তবে স্থখের বিষয় এই যে, সাঁমবেদীয়সংহিতোপনিধৎ এতরেয়মংহিতোপনিযৎ 

কৌধীতকিব্রাহ্গণৌপনিষৎ ছাঁন্দোগ্য-তৈতিরীয়-শাতপথব্ান্ষণাদি রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ 

বেদাস্তাদিদর্শনশাস্ত্র নানীধর্শশীন্র নানাপুরাণোপপুরাঁণ খক্তন্ত্রব্টাকরণ খক্প্রতিশাখ্য1দি 

নাঁনা-অন্গক্রমণী কাঁখকীয় ও শৌনকীয় বুহদ্দেবতা যাস্থীয়নিরুত্ত পাঁণিনীয়স্ুত্রপাঠ-গণপাঠাদি 

কৌৎসব্যাকরণ বা অথর্ব গ্রাতিশাখ্য পাণিনীয়বাত্তিকপাঠ বাঁজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য পাতগ্রল- 

মহাভাস্য শাঁবরভাস্য তত্বার্থাধিগমসথত্রভাস্ স্তাঁয়াবতার “চৈত্রকুটা? প্রভৃতি বাররুচগ্রস্থ শিশুপালবধ 

বৃহৎসংহিতা জৈনেন্ত্রব্যাকরণ ভাঁগ্দীপিকা হরিকাঁরিকা কাশিকা মীমাংসাবান্তিক হিউএন্- 

চোয়াজের সি-যুকী ইৎসিংএর %& 1100070 01 0 13700)0155 1301010) স্টাস শশি- 

দেবরৃত ব্যাথ্যান-প্রক্রিয়া কাঁতন্ত্রবিভ্রম দৌর্গবৃত্তি অমৌঘবৃতি গ্রবীর্নগ্রকাঁশ দৌরগটীক! 

সরন্বতীকঠাঁভরণ হৃদয়হারিণী হরিবুষভীয়টীকা কাঁতিন্তরপপ্তী ভাঁবসেনকৃত লঘুবৃত্তি বা কাতর 

লঘুবৃত্তি সংক্ষিপ্তসার রসবতী হৈমগরন্থ বৃহতকথামঞ্জরী কথাসরিৎসাগর গোবর্ধনীয়কাতন্্রকৌমুদী 

* ইনি অভিধর্মকোধের জ্ঞানপ্র্থ।নাগ্তর্গত ধাতুকায় এবং চান্্ধাতৃপারাঃণ প্রগয়ন করেন। 
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প্রাক কথন 
15100101718 10018 কাতন্রবিষ্তরবৃত্তি গণরত্রমহোদধি টীকাসর্ধন্ব অমরকোযোদঘাঁটন ক্ষীর- 

তরঙ্গিণী কাতন্ত্রপপ্জী পুরুযোভ্তিমরুত লঘুবৃত্তি বা ভাষাবৃত্তি দুর্ঘটবৃত্তি পদমগ্ররী রাজতরঙ্গিনী 

রাঁজাবলী হরচরিতচিস্তামণি কবিকল্পদ্রম প্রক্রিযাপ্রসাদ দশপাঁদী পঞ্চপাদী গৌবর্দনীয়বৃত্ি 

মাধবীয়ধাতুবৃত্তি পুরুষকার স্ুুপদ্নপঞ্জিকা মকরন্দ সটাককাতন্ত্রপরিশিষ্ট প্রমোদজননী সুবোধা 

স্থবোধিকা রাঁয়মুকুটকৃত পদচন্দ্রিকা রামদাসরৃত চন্দ্রিকা বা কাতন্ত্রন্দ্রিকা কবিরাজ ভট্রোঞ্জি- 

প্রণীতগ্রন্থরাশি হরিনাঁমামৃতব্যাকরণ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নাগেশীয়গ্রন্থ ভাষাবৃত্তার্থবিবৃতি 

পতঞ্জলিচরিত ত্রিমুনিকল্পতরু নানার্থশব্দরত্বাদিকোঁধ এবং নানাকাঁবানাটকাদিগ্রন্থে সাহিত্যিক 

ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিপ্রকীর্ণভাঁবে বিগ্ভমান আছে। এই সকল উপকরণ প্রপঙ্গাচ- 

গমঙ্গতঃ মংগ্রহপূর্বক গ্রন্থের প্রথমথণ্ড যথাশক্কি রচিত হইয়াছে। 

মাহেশ ব্যাকরণের কালনিরূপণ লইয়া আমরা নীরব এবং নিরুগম। কারণ আমাদের 
্দসূঙ্গত বিশ্বাম এই যে, আদিসর্গ হইতে উঠা স্বপ্ন প্রবৃদ্ন্তারে বেদবত স্বতঃ প্রবৃন্ত আছে এবং 

কণ্।ন্তেও উহার অত্যন্ত বিলৌপ হইতে পারে না। সুতরাং মংক্ষেপবিস্তরসঙ্বন্ধীয় বিবক্ষাবশতঃ 

এত্রে সত্রানুক্রমণে বা সত্রের সংবিধাঁন-( 91110000716) সম্বন্ধে পুরুষবিশেষের কর্তৃত্ব থাকিলেও 

বাকরণের তত্বে কাহারও কর্তৃত নাই । এমন কিঃ মাহেশে দেবাধিদেব ভগবান্ মচেশ্বর দাহ! 

[পিয়াছেন তাও পূর্পূর্বাকল্পীম জ্ঞানের অনম্মরণমাঁত। সেইজন্য শানে উক্ত হইগছে _ 

'শিপাচ্ঠা। খধিপর্যন্তাঃ ন্মারকা ন তু কারকাঃ)। 

এন্বব্যাকরণ মাহেশের পরবন্তী, কারণ আচার্যযপরম্পরা শুনা যায়_- 

সমূদ্রবদ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দকুস্তো দ্ররণং বৃহস্পতৌ। 
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্খপতিতং ঠি পাঁণিনৌ ॥ 

দণি শাকটায়নের খক্তন্ত্ব্যাকরণে গুরুপর্মাক্রমের একটী শাঙ্ীর এ্রসিদ্ধি আছে যে, 

দেবা ইন্্র অনিমিবাঁচার্ধ্য বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণের উপদেশ পাইয়া তাগার কতকাংশ 

আ|গন শিগ্ভ ভরদ্াজমুনিকে প্রদান করেন। মহীভাগ্বের পম্পশায় ইগ শৌতমংবাদ বলিম। 
উপন্তন্ত হইয়াছে । তদন্ুমারে কেহ কেছ বলেন, মাহ।র পৌর্দাপর্্য আছে তাহার সময় কখনই 

মনিনূপণীয় নহে। নিরূপণীয় হয় হউক১মসামর্ঘ্যবশতঃ আমরা বলিব_-শাসনাৎ করণং শ্রেমঃ” | 

তবে) 1), 480, 1)017701]এর ন্যায় অনেক অতীতবেত্তাকে এন্দ্রের সমমনিবূপণে কতকট! 

গৰিশ্রম করিতেও দেখা যাঁয়। তাহাতে আমাদের কিন্ত বশিবার প্রবৃত্তি হয__ 

কেন হেন দুরাকাজ্ঞা কর অনিবার। 

হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার ॥ 

মার কেহ কেহ বলেন, ব্যাসদেবের শিগ্য ইন্্রপ্রমতিই এঞ্রব্যাকরণের ম্মর্তা, দেখরাজ ইন্দ 
শঠন। কিন্ধ বেদাতিশাধিনী গবেষণায় আমাদের উত্সাহ নাই। তথাপি বাবঠারিক দৃষ্টি 

ঈঠা বলা ধায় যে, এন্রব্যাকরণ ব্যাসদেবের সগযে প্রণীত হলে আগ্টাদ্যাধীতে অণশ্ঠই উঠব 
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স্মরণ থাঁকিত। মনে হয়, কতকগুলি প্রাচীন বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে মূলের নাঁনা অংশ অল্পবিস্তর 

প্রবিষ্ট হওয়ায় কোনও অস্মার্ত প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উহার বিলয় ঘটিয়াছে। 

তারপর ভাগুরি হইতে গার্গ্য পর্য্যন্ত যে সকল বৈয়াকরণ খধির বৃত্তান্ত দেওয়! হইয়াছে 
উহাদের সত্তাসময় কোনও বিশিষ্ট প্রবর্ঠিতকালের অন্গপাতে না জানিলেও তাহারা যে 

কুরুবংণীয় কোনও না! কোন রাজার সময়ে বি্কমান ছিলেন তাহা নাঁনা উপনিষদৃগ্রস্থ মহাভারত 
হরিবংশ এবং পুরাঁণোপপুরাণাঁদি হইতে অবগত হওয়। বাঁয়। সেইজন্য এই সকল ধর্ম গ্রন্থের 

অনুবংশঙ্লৌকান্সারে মহারাজ জয়ংসেন হইতে মহারাঁজ দণ্ডপাঁণি পর্যন্ত চত্ারিংশৎ কৌরব- 

রাঁজগণের নামীআ্মক বংশলতারূপ একটী সময়বন্ধ বা 00001)01761071 171)1001 প্রণয়ন- 

পূর্বক কোন্ খধি কোঁন্ রাঁজাঁর সামসময়িক তাহা দেখাইবাঁর জন্য 9৪০ স্থইতে 9৪২ পৃষ্ঠায় 

একটী আপেক্ষিক কাঁলমাঁন বিবরণ (701710 07770710105 ) প্রদত্ত হইয়াছে । আমাদের 

সিদ্ধান্তসমূহ সীতানাঁথ গ্রধানগহোদয়ের 00:0701955 01 [0001% নামক গ্রন্থের বিশেষ প্রতিকূল 

না হওয়ায় এবং উক্ত গ্রন্থে স্বকীয় গিদ্ধাঞ্জের ব্যবস্থায় নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন উদ্ধত থাকা 

্রন্থগৌরবের ভয়ে আমরা আর সে সমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করি নাই। 

কোন্ খধি কোন্ রাঁজার সামসমগ়্িক তাহা কোনও না কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে জান! 
ঘায় সত্য, কিন্তু তাহারা খু্টজন্মান্জের কত পূর্বে বিদ্তমান ছিলেন তৎসন্বন্ধে আমর! কিছু বলি 

নাই এবং 1). এ, ঢা. 00০০6, 0, চা. 10001 07, 10 190781608 0. 1900005) 0), 1২, 
[3001020: প্রভৃতি প্রাতিকদের বা ছ্. /. 370000915 ৭,18005075 17,1১5 তিন, 

4১, 7). 101 প্রভৃতি এতিহাসিকদের গিদ্ধান্তও গ্রহণ করি নাই, কারণ প্রাচীনদের 

আযুষ্পরিমীণ লইয়া ইহাদের মধ্যে পরম্পর বিরোধ দুষ্ট হয়। এখনকার অপেক্ষা 

প্রাগৈতিহাঁদিক পুরুষের যে দীর্ঘজীবী ছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রদ্ুতব্ববিং 

সীতানাথ প্রধান লিখিয়াছেন%1[017 10290911160 60 2 000৮৮705130 

61100 19 170 70901) 609 10 90111150026 01015) %5 ভাওে 17৮50 1)00110010015 

৪৮100110903 60 9170 61186 11515 1) 610090 6110705 190. ৮0৮ 10100 11509, 11075 

বেদব্যাস 266017000 101011012518 00012? (0৮ 1.1). 100), কেহ কেহ বলেন, 

পৌরাণিক অন্ুবংশঙ্সেক-( 10192108107] ৬০১০) অমুহে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজাদের 

নামোল্পেখহেতু অগ্রয়োজনীয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিন্ত ইহার প্রমাণ কি? আমাদের 

মতে ভবিস্বের সহিত মস্ত বায়ু ব্রহ্মা্ড বিষু; ভাগবত এবং তাক্ষ পুরাণের উক্তি সমূহ মিলাইয় 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে কোনও কল্পিত আশঙ্কা উত্থাপন করা উচিত 

নছে। স্বীকার করি, তবিষ্যাদি পুরাণে অনেক আধুনিক বৃত্বান্তও উপনিবদ্ধ আছে। সেজন্ব 
কিন্তু উহ প্রাচীনত্ব ব্যাহত নহে। কারণ আপন্তম্বের ধর্মন্ত্রে নামগ্রহণ পূর্ববক ভবিষ্বের বচন 
উদ্ধৃত হইয়াছে (২1২৪।৫-৬)। এ সম্বন্ধে ']10 1১07৮) 1106 01 01০ 1)51)286109 01 017৫ 
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প্রাক কথন 

[041 ৪০ নামক গ্রন্থে সত্যসাঁর বিচক্ষণ পণ্ডিত ঢা, 19. 1১760 মহোদয় যে যুক্তি দিয়াছেন 

তাহ৷ অত্যন্ত হদয়গ্রাহিণী। স্থতরাং 'যুক্তং চাদৃষ্টং বিহায় দৃষ্টপরিকল্পনম্” স্তাযে যাহা পাওয়া 
গিয়াছে তাহাই মামর! গ্রহণ করিয়াছি । | 

যিনি প্রাচীনদের মধ্যে প্রতিপুরুষের যেরূপ সময়পরিমাণ ধরিবেন তাহার নিকট 

রাজাদের বা খধিদের সত্তাসময সেইরূপই প্রতীয়মান হইবে । শতাব্দীর দ্বার কালনির্দেশে 

চিত্ত একপ্রকার বৈকল্পিক জ্ঞানে তৃপ্ত হয় সত্য, বস্তুত: কিন্তু উহাও সংবৃতির আপেক্ষিক 

সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্ৃতরাঁং একটা ধারাবাহিক প্রমিদ্ধ রাজবংশাবলীর অনুপাতে 

দুইজনের সমকালীনত। জানিলেও বে সেই জাতীয় একটী আপেক্ষিক জ্ঞানের উদয় হইবে 

তাঁহাঁতেই ব! সন্দেহ কি? কারণ শতান্বীর স্তাঁয় ইহাও একটা আপেক্ষিক জ্ঞানের মাধনন্বরূপ | 

মাধন যাহাঁই হউক না! কেন, তাহাতে তন্বের কোনও বিকার বা বিপর্যায় হইতে পারে না। 

চিৎস্থথাচাধ্য বলেন_“মানাধীনা মেয়সিদ্ধি মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ্ত। কোনও একটী 

প্রজ্ঞাতলক্ষণ অবলন্থন করিয়া প্রথমে মান (50810) অবধারিত হয়, যেমন--আট যবে এক 

ইঞ্চি; এবং তারপর উহার দ্বারা মেয় বা জেয বস্ত্র বিচারিত হইয়া থাকে । এখানে লক্ষণ 

অর্থা প্রত্যেক রাজপুরুষের সময়পরিমাণ অন্রমন্তার হাতে থাকিলেও একটী আদিবিনদু ব! 

বাত্রান্তস্ত (5077677% 1১01)6) ব্যতীত তাহার মানদণ্ড (5০:19 0? 61000) কার্যকর হইবে 

না। অতএব কোথ! হইতে গণনা আরব হইবে তাহার জন্ত একটা যাত্রান্তস্ত আবশ্তক। 

মহারাজ কুরুর বংশধর জয়ৎসেন ধর্মরাঁজ ঘুধিিরের পূর্বপুরুষ । ইহাকে প্রথম প্রকৃতি 

(১০01. ) ধরিলে বসদেশীয় কৌশাম্বীর মহার!জ সাহসলাঞগ্চন উদয়ন অষ্টাত্রিংশ এবং মহারাজ 

দগুপণি চত্বারিংশভ্তম পুরুষ হইয়া থাকেন। উদয়ন দ্বিতীয় শতাঁনীকের উরসে এবং মুগাঁবতীর 
গর্ভে প্রকটিত হন। ইনি ভাসপ্রণীত স্বপ্নবাঁসবদত্তার নায়ক । মালবাঁধিপতি মহাসেন চণ্ড বা 

»নগ্রগ্থেঃতের রসে এবং অঙ্গারবতীর গর্ভে বাসবদন্তার জন্ম হয়। ইনি মহারাজ উদয়নের 

মহিষী এবং বিন্দুসাঁরের মন্ত্রী তৃতীয়ধুষ্টপূর্বশতান্মীয় প্রথমন্গুবন্ুকত ও পতগ্নলিস্থৃত “বাসবদ্তা? 

নামক প্রাচীন আখ্য।য়িকার নায়িকা । জৈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, শতানীকের সময়ে 

মহাবীর বর্ধমান কৌশাম্বীনগরে গমন করেন। করল্পশ্থত্রের 'স্থবোধিকা” টীকায় বিনয়বিজয়গশিও 

পিখিয়াছেন_-“ততঃ ক্রমেণ কৌশান্্যাং সঃ (বর্দমানঃ) গতস্তত্র শতাঁনীকে। রাঁজা মুগাবতী দেবী'.. 

হগুপ্রেহমাত্যঃ-. (৬১১৮)। ইহা কবে হইয়াছিল তাহ! জানা নাঁই, তবে ৫৯৭ হইতে ৫২৭ 

ষ্টপূর্বাধমধ্যে মহাবীর বর্ধমান বিগ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ জীবনের চরমভাগেই তিনি কৌশান্ী- 
শগরে শতানীকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্ত যাত্রাস্তপ্ত আরও ক্রণায়ান্ হইলে ভাল হয়। 

মহারাঁজ উদয়নের পুত্র বিহীনর নরবাহনবোধি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ-শি্য ছিলেন। প্রসিদ্ি 

মাছে, দীক্ষাসময়ে “বোঁধি? অর্থাৎ ০011176)90 হইলে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহাকে £বিহীনর” উপনাম 

প্রদান করেন। বিহীনর অর্থাৎ কাঁমক্রোধবিহীন নর। নরনারায়ণ অঙ্জুনের বংশধর বৌদ্ধ 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

হওয়ায় ব্রান্মণগণ বজ্রাহত হইয়! পড়েন। বৌদ্ধনির্বাণের পর রাজার দারপরিগ্রহ আরব 
হয়। শর্ব-বর্মীর “থুুটু কব্যহব্যপুরীস্বেষু * সত্রের “চৈত্রকৃটা, বৃত্তিতে বররুচি বলিয়াছেন__ 

'নরো বাহনো যন্ত স নরবাহনঃ | কিন্ত তাহার পূর্ববর্তী বু্স্বামীর বৃহতকথাঙ্্োকসংগ্রহ হইতে 

জান! যাঁয় যে, অমাত্যশ্রেষ্ঠ গোমুখের উদ্যোগে মহারাজ নরবাহন মদনমঞ্জুকা বেগবতী গন্ধরবদ| 
অজিনাবতী প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি ২৬্টা পত্বী ও উপপত্রীর বাহন হইয়াছিলেন। রাজা ইহাদের 

সেবায় অহপ্লিশ ব্যস্ত থাকিলেও বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। 
ুবপ্রতিজ্ঞ নৃপতির এইবপ সায়ংপ্র।তিক গুণহাঁরিদৌর্জজগ্ঠ দেখিয়া সৌগতগণ 

বিপদ।শগ্কায় রাঁজসংসর্গ পরিহার করিলে কুরুকুলবদ্ধনের বৌদ্ধনাম কতকটা! স্থগিত রাখিবার 

জন্য এবং ব্যবাঁয়লিপস্থু রাঁজার প্রতি কতকটা| কটাক্ষ ব| উপহাস করিবার জন্যও ব্রাঙ্মণগণ 

উাঁকে বিহীনর না বলিয়া 'বহীনর” বলিতেন। শব্দটার ব্যৎ্পত্তি এইরূপ--“বহতীতি বঃ 

(7 011)0717)1 সোহশ্যান্তীতি বহী, স চাঁসৌ নরশ্চেতি বহীনরঃ ( [00911017019] 

190] 11) (10 4703610 501790 (1176 2 1101) 170 1)007৭ 0100 1)770011 1006 01 1719 

৭01))00৭ 10116 01 50 1)000) 01701) )। অন্েযাঁমপি দৃগ্যত ইতি দীর্ঘঃ৮ গুণের মধ্যে 

রাজার দাঁনগৌরব ছিল, সেইজন্ত ব্রাঙ্মণগণ তাহাকে “নরবাহন বৌধি? না বলিয়া! “নরবাহন দত 

বলিতেন। এইবপে রাজার নামে সর্বপ্রকার বৌদ্ধচিহ্ন 'অপপারিত হইলেও কলঙ্গমমী স্মৃতির 

উদ্বোধক বলিয়া বাঁজবংশে তাহার “বহীনর+ নাম হত্্সহকাঁরে অপহৃত হইয়াছিল । কিন্ধ 
নানাবিধ প্র।চীন পুরাণে এবং নবীন ইতিহাসে এখনও তাহার উভয়নামই দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

নরবাঁহনের পুত্র মহারাজ বৈহীনরি দণ্ুপাঁণি। তাহার “ণুপাঁণি নাম বান্ধবদত্ত এবং 

বৈহীনরি? নাঁম অপত্যবাঁচক । “মত ই০ (পাঁণ 9১৯৫) স্থত্রা্সসারে বিহীনরের পুত্রকে 

“বৈহীনরি” এবং বহীনধের পুত্রকে বাহীনরি” বলিতে হয়। কিন্তু “বৈহীনরি? শব্দের বুযুৎপঞ্তি 

হইতে পাছে রাঁজাঁর বুদ্ধপ্রদত্ত বৌদ্ধত্বস্চক “বিহীনর, নাম লোকের স্থৃতিতে ভালমান থাকে 
সেইজন্য সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবশতঃ কাত্যাঁয়ন বাত্তিক করিলেন-্বহীনরস্তেদ্ বচনম্ 1” ইহাতে 

কুণরবাঁড়ব কর্তৃক বস্তবুত্তের বৈপরীত্য এবং বাঁপ্তিকের আদঞ্গত্য উপস্থাপিত হয়। সেই জন্য 

মহাঁভাগ্ে স্বৃত হইয়ীছে__“বহীনরস্তেদ্বচনম্। বহীনরশ্যাঁপত্যং বৈহীনরিঃ ৷ কুণরবাড়বস্বাহ__ 

'নৈষ বহীনরঃ। কিং তহি? বিহীনর এষঃ | বিহীনো নরঃ কামক্রোধাভ্যাং বিহীনর: 

( পুযোদরাদিত্বান্ললোৌপঃ)। তন্তাঁপত্যং বৈহীনরি:1৮ (৭৩।১)। ভাল, বাষ্িকবাধক ভাগ্যের 

পর উপসংহারে বান্তিকসাঁধক ভাগ্ব নাই কেন? «বহীনর” বপিলে সত্যের অপলাপ হয় এবং 

* বুত্তিকার ছুরগনিংহ এ শুর্টা পরিত]াগ করিয়াছেন। কিন্তু নররুচির চেব্রকুটাতে 'অনদি ডশ্চ' 
( ৪৬৬২) কৃৎশৃত্রের পর ইহ।র পাঠ এখনও দুষ্ট হইয়। থাকে। “থাট'*”হঞ্জের উপর ভাহার একটা বাহিকও 

আ।ছে--পপুরীষে চেতিবস্তবযম্” 
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প্রাক কথন 

“বিহীনর' বলিলে সম্প্রদায়ের মধ্য দা যায়; সেইজন্য কেবল নীরবতার দ্বারা ভাস্তকার উভয়দিক্ 
বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে বলিবার প্রবৃত্তি আসে__ 

একো মুনিঃ কুস্তকুশা গ্রহস্ত আত্মস্ত মূলে সলিলং দদাঁতি। 
আতম্রাশ্চ সিক্তাঁঃ পিতরশ্চ তৃপ্ত। একা ক্রিয়া দ্বার্থকরী গ্রসিদ্ধা ॥ 

কিন্তু আমদের মতে 'বহীনর” এবং “বিহীনর” এই দুইটী নাম লইয়া স্পষ্ট কিছু না 
বলিলেও ভাগ্তান্তে কুণরবাড়বের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই প্রকুতত্ববোধক সমাধান- 
তাস্ব। অতএব পতগ্রলি অন্তত: মনে মনেও রাঁজাঁর নাম “বিহীনর? বলিয়া! বিশ্বাস করিতেন। 

লোকে বলে-__'খজুমাগেণার্থসিদ্বৌ ন বক্রমা্গমাশ্রয়ে। স্থতরাঁং সরলপথ ত্যাগ 
করিয়া থিহীনরস্তেদ্বচনমূ, বাত্তিক দ্বারা বহীনরকে বিহীনর করিবার পর €বৈহীনরি” পদ 
মাধিবার প্রয়োজন কি? মনে হয়, বেস্থাঁন পরিহার করিবার উদ্দেশ্য ছিল সেই স্থানেই 
আমরা বান্তিকটার দারা পুনরায় ঘট্টকুটাপ্রভাতন্ায়ে উপস্থিত হইলাম। সাংক্ষিগুসারকদের 
্ঠাম 'বহীনরস্ৈতবম্, বপিলেও কিছুমাত্র প্রতিসমাধানের সম্ভাবনা নাই, কারণ হীনর- 
্রক্কতির তদ্ধিতান্ত “বাঁিনরি'রূপ পরিহার করিবার অভিপ্রায়েই কোনও না কোন কৌশল 
উষ্ভাবিত হইতেছে । নরবাহনের উপনাম যদি বিহীনর” না হইয়া বিহীনরঃই হইত তাহ! হইলে 
ধগুপাণিকে বাহীনরি” না বলিয়া সকলে “বৈহীনরি বণিতেন কেন? শব্দপ্রযোক্তগণ কি 
বয়াকরণদের বলিয়াছিলেন ধে, িহীনর” প্রকৃতি হইতে পরিনিশন্ন বাহীনরিশবে আমাদের 
অঞ্চিবীজ আছে, স্থতরাঁং আপনারা উহা হইতে কোনও প্রকারে ৈহীনরিপদ করি দিণে 
সার! তাহার প্রয়োগপূর্বক চরিতার্থ হইব! আর 'বহীনরঃপ্রকৃতি হইতে 'বৈহীনরি,পর 
[দি গু্রসাধ্য না হয় তাহা হইলে পাঁধিনিতন্ত্রোপজীবী বাস্তিকক।র পাণিনির এাতিপাঁদিক- 
খজ্ঞানান্ুদারে উহীকে সংজ্ঞাশব্ৰ বলিয়! ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জাতীয় কোনও না 
কান উপায়সত্বেও 'বহীনর, হইতে “বৈহীনরি+”দ সাঁধিবার নির্বন্ধীতিশয় দেখিয়া উপপন্ন হয় 
খ, রাজা নরবাহন বুদ্ধপ্রদত্ত “বিহীনর,নামেই প্রপিদ্ধ ছিলেন। স্তরাং তাহার বৌদ্ধত্ে 
কছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ “বিহীন” এবং “বোধি” এই নামাংশদয়ই উহার চরম প্রমাণ । 

মহারাজ বৈহীনরি দণ্ডপাণি কাত্যায়নের পূর্ববর্তী, কারণ বার্তিকপাঠে তাহার নাম 
[ওয়া যায়। 1010 02100001 11196075০01 17078 গ্রন্থে 19. ৬/. [10110115) 
“1. 139581) এবং 12 এ. 13810507) মহোদয়গণ ১৮০ ৃষটপূর্ববান্ধে কাত্যাঁয়নের অস্তিত্ব এবং 
110য01009] (19 017086এর সময়ে মহারাজ স্বোভৃতির অস্তিত্ব ঘোষণ1 করিয়াছেন 
০] [. 009. 1] ৪100 ডা, [90 019 401, 430 ০6০.) | ইহাতে বলিতে ইচ্ছা 
7 অহো রে গরীয়ান কালঃ সমাগতঃ, যদক্রতং শ্রাবয়তি, অনৃষ্টমপি দর্শয়তি?। 
বাতি যে 415221000:এর বর্ীয়ান্ সামসময়িক তাঁছাতে কিছুমান্র সন্দেহ নাই। 1৬ 
71] 1119697 ০£ 11)019 নামক গ্রন্থে ৮100097 ১, 40010) লিখিয়াছে-_]0) 901 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

17087] 01 4১100100018 01906 11001001000 01) 11019, 19 6110 05018601009 ০01 &, 10 

001719 2)0061100 17) 17016861010 01 076010 6595 চ1)10]) 02086001105 শ্বোভূতি 

(39010101001) 00 00101 01 06 9216 10005 ৮1700 100 50100070026 0100100011011770 

01 66 ৬৩১80 00") 6119 71509), (1), 2335 8৭ 6৫.) 1 কারণ 71002561191)08 

এপ আভাস দিয়াছেন (1172121))01069 06 [10018. 1009 0 95 ঘ. ডা. 816 00701) | 

প্রথমখুষ্টপূর্বশতাবীতে 1১115 ইহাঁর সত্যতা গ্রহণ করিয়াছেন (15768:5119 [7896008, 

60. 0. 112)7700) 1 45105070ঞএর সময়ে শ্বোভুতির রাজ্য প্রথমখুষটপূর্ববশতাবীয় 

967) কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে (099৮90108 ডে. 1510, 150 09 77. 0. 10807116017 

2700 9. 1741001)0৮)। 1. 9915217) 1501 তাৎকালিক মুদ্রা হইতে 'শ্বোভৃতি,নামের 

পাঠোদ্ধার করেন। শ্বোভূতি যদি চতুর্থ খুষ্টপূর্বশতাব্ীয় হন তাহ] হইলে কাত্যায়নকে ৫.৪ 
ৃষ্টপূর্ববশতাবীয় বলিতে হইবে, কারণ সাঁতবাহন-শর্ধবন্মার নায় শ্বোভৃতি-কাত্যায়নেরও 
শিল্গাঁার্ধ্য সন্বন্ধ ছিল। “অচ: পরশ্মিন্ পূর্বববিধৌ” (১১1৫৬) স্ত্রের বাস্তিকে শ্বোভৃতিকে 
সম্বোধন করিয়া আচার্য কাত্যাঁয়ন স্বয়ং বলিয়াছেন__ | 

“ন্তোস্তাম্যহং পাঁদিকমৌদবাঁহিং 

ততঃ শ্বোভৃতে শাতনীং পাতনীং চ। 

নেতারাবাহহগচ্ছতং ধারণিং রাঁবণিং চ 

ততঃ পশ্চাৎ শ্রংস্যুতে ধ্বংন্যতে চ॥৮ ( মহাঁভাস্ত )। 

ইহার উপর গ্রদীপকাঁর কৈয়ট লিখিয়াছেন--“শ্বোভূতি নাম শিস সশথামন্ত্রণম্ । ইহা ধ্যতীত 

প্রসিদ্ধি আছে যে, কাত্যায়ন কিছুকাল নন্দের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। দণ্ভীর অবস্তিসুন্দরী- 

কথাপারে ইহার উল্লেথও পাওয়া যাঁয়। এরূপ অবস্থায় তীহার ৫.৪ ৃষ্টপূর্ববশতাবীয়তত 

অনুপপন্ন নহে। 

৫২৮ খুষটপূর্বান্ে বুদ্ধত্বাতের পর ৪৮৭ হইতে ৭৭ খুষ্পূর্বাধমধ্যে বৌদ্ধনির্ববাণ 

ঘটিয়াছিল। এ. 0100000610 সাহেবের মতে ৪৭৭ হইলেও 17. ণ্য. 1391)90) মহোদয় 

৫৬৬ হইতে ৪৮৩ খুষটপূর্ববাব্পর্্যস্ত বুদ্ধের স্থিতিকাল নিরূপণ করিয়াছেন (1180 02101)00 

171960:5101 17701, ৬০]. ],) 0) 11) 1) 05. )। ৫৯থৃষ্টপূর্বানধে মালবাধিপতি মহাঁসেন 

চওুপ্রদ্োত স্বর্গগত হইবাঁর পর প্রায় বৌদ্ধনির্্বাণের সময়ে মহারাজ উদয়ন বাঁসবদত্তাকে 
লইয়া ভূগুপতন দ্বারা দেহমুক্ত হন। তারপর নরবাহন এবং দণ্ডপাণি যথাক্রমে রাজত্ব করন। 

উঁতিহাসিকগণ পিতাপুত্রের রাজ্যকাল প্রায় ৫৮ বৎসর ধরিয়া! থাঁকেন। এরূপ অবস্থায় 

৪২৫ খুষ্টপূর্ববাব্দ আমাদের যাত্রাস্তস্ত বলিয়া অবধারিত হইতে পারে। 
ইংলণ্ডে তৃতীয় হেনরি হইতে দ্বিতীয় রিচার্ড, পধ্যস্ত ৫ পুরুষে ১৬০ বংসর রাজত্ব করেন। 

ইহাতে প্রতিপুরুষের রাজ্য কাল কুলপ্রমাণে ( গড়পড়তায় ) ৩২ বৎসর হইয়া থাকে । যদি কেহ 
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প্রাক কথন 
বংশলতাস্থ প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল সেই অন্ুপাতে ধরিতে আদেশ করেন, তবে ৪২৫ খুষ্ট- 
ূর্বাৰ হইতে গণনা করিলে বৈয়াকরণ মুনিদের যেরূপ সত্তাসময় উপপন্ন হইবে তাহার 
নিদর্শন একটা বেলাপটে অষ্ষিত হইল-_ 

কুণি যদি মহারাজ অজাঁতশক্র কুণিক হন ৫-৬ খুষ্টপূর্ববশতানদীয় 
কৃণি যদি মহধি হন ৭ রর 

ব্যাপ্রভূতি, কৌৎস ও ত্রিনয়ন ৮-৯ এ 

পাঁণিনি ও দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি ৯ , 

নিরুক্তকার ঘাস্ক ১১-১২ 

গাঁলব, শাকটাঁয়ন, গাগ্য ও বাজপ্যায়ন ১২ রঃ 

শীকলা, বাঙ্কলিভারদ্রার্জ, হ্ুনাগ, বৃদ্ধব্যাত্ডি ও শৌনক ১২-১৩ 
ইন্দ্রগ্রমতি, স্ফোটায়ন, চাক্রবন্মণ ও আপিশলি ১৩ 
কাশ্ঠপ ও পোস্করসাঁদি ১৪-১৫ র্ 

ক্রো্,কি ভাগুরি, কর্ণন্দ, কাঁশরুত্্ন ও সেনক ১৫-১৬  -, 

অনুমস্তার আদেশানুসারে প্রাচীন শাৰ্দিকদের যে থে সময় বেলাপটে অবধ|রিত হইল তৎসম্বন্ধে 

প্রতিপুরুষের রাঁজ্যকাঁল লইয়া সন্দেহহেতু 11106) সাহেবের ভাষায় কেহ কেহ বলিতে 
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পাণিনির পূর্বের যে যে বৈয়াকরণ মুনির সম্প্রদায় ছিল বলিয়! জানা ধায় তাহাদের নাম ও 

গ্রন্থ ৪৪৩ হইতে ৪৪৪ পৃষ্ঠায় স্বৃতিসৌকর্যের জন্য কতকগুলি স্বরচিত শ্লোকে আহ্িপূর্িক 

উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক পাণিনিপূর্বজ শার্ধিকের নাম পাওয়া যায়, 

কিন্ত ইতিহাসোৌপযোগী উপকরণের অভাববশতঃ বিশেষভাবে সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর 

হয় নাই। আঁবার পাঁণিনি হইতে ১৭ খৃষ্টশতাবধীপর্যযন্ত যে সকল ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণের 

ৃ্ান্ত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আচরিত হইবে তংসম্বন্ধে কতকটা পূর্বাভাস দিবার জদ্য 
৪৫৫ পৃষ্ঠায় তৎসংক্রান্ত সংবাদও কতকগুনি শ্লে।কে উপনিবদ্ধ হইরাঁছে। ইহা ব্যতীত পাখিনির 

পর যে সকল ব্যাকরণের আবির্ভাব ও তিরোভাঁব হয় এবং দে সকল ব্যাকরণের সম্প্রদায় 

ক্ষীণ বা হীন হইয়া! পড়ে তাহাঁদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধিতে আমাদের ত্রুটি হয় নাই। এইখ|নে 

উদ্দেশ নামক অধ্যায় শেষ করিয়া ৪৭৫ পৃষ্ঠা হইতে আমরা মাহেশাদি ব্যাকরণের নির্দেশে 

বৃত্ত হই। 
বিষয়প্রপঞ্চের পর বিষয়চুম্বক বা! বিষয়সারবর্ণন (60016115010) ) দেওয়া হয় নাই। 

কিন্তু এখনও উহ] দেওয়া মন্দ নহে, কারণ আলোচ্য বিষয়ে অরুচি গদাসীন্ত বা গ্রাতিকৃল্য 
থাকিলে পাঠকগণ অন্ততঃ স্বল্শমে বহুশ্রম নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং স্বপ্ন সময়ে 
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ধু সময়ের ব্যয় হইতে নিস্তার পাঁইবেন। এইরূপ চিন্তায় আমরা মাহ্শাদি ব্যাকরণের পরিচয়- 

গ্রস্গে অনবধানবশতঃ মূলে যাহা লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহার অধ্যাহা পূর্বক পূর্বাভাসরূপে 

বিষয়চুম্থক দিবার সংকল্প করিয়াছি। 

সাহেশ ব্যাকরণ । 

কোনও বেদবিৎ পণ্ডিত বলেন-_মাঁহেশ? ব্যাকরণ আঁকাঁশকুস্থমের স্াঁয় অলীক। 

আমরা ইহার খগুনপূর্বাক “মাঁহেশ' নামে কোনও আদিব্যাকরণের সত্তাপক্ষে নানা প্রাচীনগ্রন্ 

হইতে ভূরি ভূরি অবিসংবাদি প্রমাণ দেখাইয়াছি। অষ্টাধ্যারীর প্রথমস্ত্--বদ্ধিরাদৈচত। ইহার 
অব্যবহিত পূর্বের ভাগুরি চাক্রবন্মণ শকটিশীকটি শাকটায়নাদি পূর্ববাচাধ্যদের স্তাঁয় পাণিনিকর্তৃকও 

মাহেশের চতুর্দশসুত্রী অত্যুপগত হয়। ইহারা শিবস্ত্র নামে চির প্রিদ্ধ। কেহ কেহ হহাদিগকে 
গ্রত্যাহারস্ত্র বা সমাহারস্ত্র বলিয়া থাঁকেন। সম্প্রদাঁরবিদ্গণ বলেন_“সাধারণী বিশিষ্টা চ 

ত্রব্যাখ্যা দ্বিধা কৃতা” | চতুর্দশহৃত্রীর সাঁধারণব্যাখ্য। সর্বত্র পাওয়া ঘাঁয়, কিন্কু বিশিষ্টব্যাখ্যা 

কেবল নন্দিকেশ্বরের কাঁশিকাঁয় এবং উপমন্যুর তত্ববিমশিনীতে স্থৃত হইয়াছে। কাঁমস্তর। দিগ্রণেতা 

নন্দিকেশ্বর শিলাদমুনির পুত্র এবং শিবের প্রিয় অন্তচর | উপমন্য মহাভারতৌক্ত আয়োদধৌম্যের 

শিশ্ত । কেহ কেহ বলেন, নন্দিকেশ্বরীয় কাঁশিকা আঁদিসগ হইতে প্রবৃত্ত এবং পুরাঁকালে ধাত্থং 

সমুপাঁদিষ্টং পাণিন্টাদীষ্টসিদ্ধয়েগ্থলে পাঠ ছিল-ধাতবর্থং সমৃপাঁদিষ্টং লোঁকানামিষ্টসিদ্ধয়ে | 

নন্দিকেশ্বর 'বর্ৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ নিয়মানূসারে শিবে ব্র্মবুদ্ধির আরোঁপবশতঃ বা শিবাঁদ্বৈতবরন্গের 

জ্ঞানবশত; “ অকারো ব্রহ্ষরূপঃ স্যাৎ...”ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণমাত্রের ব্রঙ্গরূপতা এবং তাহা 

হইতে মহদাদির ক্ষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যাস্রভৃতির “অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ..১ ববরণজ্ঞানং 
বাগ.বিষয়ো ত্র চ ব্রহ্ম বর্ততে ।-., প্রভৃতি বাঁক্যে এবং পতঞ্জলির “সৌহ্য়মক্ষরসমায়ায়ো বাক্- 

সমাম়ায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতীরকাঁবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যে। ব্রহ্মরাঁশিঃ-.১ ইত্যাদি বাক্যে 

নন্দিকেশ্বরীয় সিদ্ধান্তের প্রতীক স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সেইজন্য দীপিকাঁয় তর্তুহরিও বলিয়াছেন 

“অস্াক্ষরসমায়ায়স্ত বাগ ব্যবহারজনকস্ত ন কশ্চিৎ কর্তীহস্তি-'”। আমাদের গ্রন্থে এ সকল 

শিবন্বত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা দেখাইবাঁর পর কতকগুলি স্বাত্রের সন্দিগ্ধ স্থল পরিস্ুট কর 

হইয়াছে । [720000/, মাহেবের মতে শিবস্ৃত্রসমূহ সৌবর শাস্ত্রের জন্ত উদ্দিষ্ট। একথা 

ঠিক নহে। কারণ পাণিন্যাদির ন্যায় শান্তনবাঁচার্যও ফিটস্থত্রে শিবস্ৃত্রীয় প্রত্যাহারসমূহ 
ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। প্রয়োগরভ্রমীলার টাকাকাঁর কাঁমরূপীয় সাধক জয়কৃষ্ণের মতে 

্রত্যাহারস্ত্রগুলি পাঁশিনিপ্রণীত। নানা প্রকার অসংশয়িত প্রমাণ দ্বারা এই মতবাদ খণ্ডিং 

হইয়াছে । অষ্টাধ্যায়ীতে মাঁহেশব্যাকরণ নামতঃ উল্লিখিত নহে কেন_ তাহার কারণ দেখাইয় 

শিবসুত্রলন্ধ কোন্ কোন্ প্রত্যাহার কোন্ কোন্ স্প্রদায়ে গ্রবেশ করিয়াছে তাহার বিবরণ দিতে 

আমাদের ক্রটি হয় নাই। *অইউণ১ এবং 'লণ+ এই দুইটা স্থত্রের শেষে “$ থাকায় “অণঠ এবং 
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ইণ+ নামক সংজ্ঞাঁদয় স্থিত ণকার বিষয়ক সন্দেহের নিরাঁশ কর! হইয়াছে। পাণিনিপূর্ববজ 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে ০ম চয়ও রে প্রতৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগ ছিল। পাপিনিপ্রযুক্ত 
৪১টা সংজ্ঞামধ্যে এ তিনটা সংজ্ঞা পরিগণিত নহে। কিন্তু উিণাদয়ে! বহুলম্” সুত্রে দ্বারা 

শাকটাঁয়নের ওণাদিক প্রকরণ অত্যুপগত হওয়ায় এবং শাকটায়নীয় 'উণাদিক প্রকরণে এঞম্, 

সংজ্ঞা থাকায় প্রকারান্তরে পাণিনি কর্তৃক উহ্থা স্বীকৃত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত শ্লোকবার্তিকে 

াহার সাক্ষীং-শিষ্ন ব্যাত্রভৃতি লিখিয়াছেন_-“যমি এ মন্তেঘনিডেক ইস্ঘতে”(শবকৌস্তভ ১১২ 

প্রত্যাহারাহ্নিক)। কাত্যায়নের 'চযো দ্বিতীয়া শরি? (৮81৪৮) বার্তিকে চয়* সংজ্ঞ! অত্যপগত 

হইয়াছে । র-প্রত্যাহার লইয়া আমরা কান্দিশীক। 'উরণরপর+” সথত্রীয় ভাগ্বের প্রবৃত্তি বুঝিয়া 
জয়াদিত্য কৈয়টাচাধ্য এবং হরদত্ত মিশ্র উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মহধি শাকটায়ন র-প্রত্যাহার 

স্বীকার করিনেও উহাতে কি পাণিনির প্রবৃত্তি ছিল? প্রবৃত্তি থাকিলে “অতো ল্রান্তস্য' (৭২1২) 

ত্রে আবার “+ বলেন কেন? রিশ্রুতে লশ্তিঃ, ভাবিলে কখনই তিনি উভয় বর্ণের 

গপত উল্লেখ করিতেন না। আর যখন করিয়াছেন তখন উদ্ৃত্বো হি গ্রন্থঃ সমধিকং ফলমাচষ্টে। 
এই জাতীয় ম্তায়বশঙঃ উহার কি অন্ত কোনও নিদ্দেশ বা জ্ঞাপকত্ব আছে? র-প্রস্যাহারধাদী 

জশাঁ্রিত্য কৈয়ট বা হরদত্তের গ্রন্থে ইহার সমাধান পাওয়া যাঁম না। যাহাই হউক, পাণিনিনয়ে 

র-প্রত্যাহার প্রবেশ করায় সর্বনমেত ৪৩টা সংজ্ঞা স্বীকূত হইয়। থাকে । 

“হযবরট্” এবং “হল হুত্রদঘয়ে হকার দুইবার পঠিত হওয়ায় এবং বোপদেবের সমাহাঁরমথত্রীয 

বর্ণবিস্তাসে একবার মাত্র হকারের সন্গিবেশ থাকায় টাকাকার হুর্গাদাস বিগ্ভাবাগীশ শিবস্ত্রের 

প্রতি অন্ঠার কটাক্ষ করিগাছেন। মুপ্ধবোধের “হো ঝস্ঃ সত্রীয় হকারে দত্তাবধান না হওয়ায় 

আমরা ভাহার উক্তি খণ্ডন করিয়া শিব্থত্রে ছুইবার হকারের প্রয়োগন নির্দেণপূর্বক খধিজুই 

মার্গের সরলতা দেখাইয়াছি। তারপর লিণও এবং হল সত্রদ্ধযের প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্ববক 

মন্যান্ত সুত্র সমালোচিত হইয়াছে। 

এন্দ্ব্যাকরণ। 

এই প্রস্তাবের আরন্তে তৈত্তিরীয়সংবাদ এবং খক্তন্ত্র-মহাঁভ।স্ত|দিম্বত গুরুপর্বক্রমাত্বক 

আৌতপ্রমাণের উল্লেপূর্বক এন্ররব্যাকরণের সত্তান্তকূলে প্রাসীন অনতিপ্রাচীন এবং নবীন 

্রথমূহ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কলাপচন্ত্রে সুবেণ বিগ্ভাভৃষণ এক্স সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন-_'অর্থে পদমাহুবৈভ্্রঃ, বিভক্তযন্তং পদমাহু রাপিশলীয়াঁঃ সপ তিড্তং 

পদং পাঁণিনীয়াঃ, ইহার্থোপলক্ৌ পদমিতি বররুচিঃ, (সন্ধি ২০)। সুষেণের কথায় 

উপপন্ন হয় যে, তিনি পৌর্দ্বাপর্ধ্য লক্ষ্য করিয়াই চাঁরিটী সম্প্রদায় বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার 

মতে উন্দরস্্রদাঁয় আপিশল সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী। অগ্যতনী-ভব্তী-সমানাক্ষরগ্রভৃতি এ্সংঙঞ 
পাণিনিনয়ে প্রবিষ্ট হইলেও পাণিন্তাঁদি মুনিগণ কেন এ ব্যাকরণের নাম করেন নাই তাহার 

৭ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কারণও দর্শিত হইয়াছে। ভারদ্বাজাদিব্যাকরণে ক্রমশঃ প্রবেশহেতু ধন্দ্রের অত্যন্ত লোপ 
হইলেও উপমন্যু-কাত্যাঁয়ন-বররুচি-শর্ববর্ধ-দুর্গাচার্য-ভাঁবসেন-হেমচক্জ্রাদির গ্রন্থে উহার নানাঙ্থত্র 

স্রীংশ এবং মতবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের সংগ্রহে আমরা যন্ভবান্ হইয়াছি। 

_জৈনদের ইন্দ্র আমাদের উজ্জুন্র্তা নহেন। তিনি মগধসন্মিহিত “গোরবরা গ্রামে বন্থৃভৃতি 
নামক ব্রাহ্মণের গঁরসে এবং পূথথীদেবীর গর্ভে জন্গ্রহণপূর্বক যথাকালে মহাবীর বর্ধমানের 

শি্য হইয়া ইন্দ্রভূতিগোতম নাঁমে প্রসিদ্ধ হল। বৌদ্ধদের ইন্দ্ও আমাদের ন্ন্মর্ত| নহেন।, 

তিনি শর্ববন্মার পূর্বে এবং পতঞ্জলির পর ইন্দ্রগোমী বলিয়া প্রমিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
ব্যাকরণ বৌদ্ধসমাঁজে 'ন্বব্যাকরণ” নাঁমে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোঁন্ সময়ে উহার লোপ 

হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত: শ্রুতপাঁল এ গ্রন্থের বৃত্তি করিয়াছিলেন। 

হেমচন্ধের বৃহন্স্যাসাদি গন্থে ইন্্রমিশ্রের নাম পাওয়া যাঁয়। ইঠাঁর ব্যাকরণও কিছুদিন 

ধীন্দ্রব্যাকরণ বলিয়া! প্রপিদ্ধ ছিল। কনীন্দরাচার্যের সুচীপ্রে মন্তবতঃ ইহাঁরই উল্লেখ হইয়াঁছে। 

ইহা কিন্তু আমাদের প্রাচীন এন্জরব্যাকরণ নহে। ১১-১২ থু্ট শতান্ধীয় হেমচন্্র অনেকবার 
ইন্্রমিশ্রের নাম করিয়াছেন, স্থতরাঁং তিনি ১১ খুষ্ট শতাব্দীর পূর্বাবর্তী, কিন্তু কাঁলিদাসের 
পরবন্তী। কাঁরণ কুমারসম্তবের-_ 

“অযাঁচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ স্ুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক। 

অভ্যর্থনাভঙ্গতয়েন সাধু নাধ্যস্থ্ িষ্টেহগ্য বলম্বতেহর্থে ॥” 
এই গ্সোকটা তাহার গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছিল। ইন্্রমিএ ইহার স্তিবিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদন 
করেন। কারণ মন্তু বলিয়াছেন_-“আহ্য় দানং কন্তায়া ব্রাঙ্গো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ” (৩৭৭ )। 
যাজ্ঞবন্ক্যও বলিয়াছেন_ত্রাঙ্গো বিবাহ আহ্য় দীয়তে শক্ত্যলংকৃতা” (১1৫৮)। ইন্ত্রমিশ্রের 
গ্রন্থ আমরা দেখি নাই এবং কবে ইহার লোপ হইয়াছে তাঁহাও বলা কঠিন। তবে ১৬খুষট- 
শতাব্দীয়কালাপক পুগুরীক বিষ্যামাগর ইদ্মিশ্রের গ্রন্থ দেখিয়।ছেন। তাহার কাতনত্্র্দীপে 
লিখিত আছে_-“মযাচিতারমিত্যা দিপ্রযোগোহগাধুরেব সদাচারস্ত স্বৃতিতো দুর্বলত্বাদিতি 
ইন্্রমিশ্রেণোক্তম্, তত্তচ্ছমেব” (২1৪।১৯)। যাহাই হউক, ইন্্রমিশ্র কাঁলিদাঁসের পরবর্তী, 
স্থতরাং তিনি আমাদের এন্রন্মর্তা নছেন। 

ভাগুরীয় ব্যাকরণ। 

কাঁখকীয় এবং শোনকীয় বৃহদ্দেবতায় ভাগুরিমুনি স্বৃত হইয়াছেন। জৈমিনির গৃহহত্রেও 
তাহার নাম পাঁওয়া যাঁয়। স্চশতীর যট্সংবাদাঙ্সসারে তিনি মা্কত্েয়মুনির সাঁমসময়িক। 
জুমরনন্দী তাহাকে শাট্যায়নের স্টায় প্রাচীন বলেন। তাহার এত্রিকাণ্কোষ এখন লুপ্ত 
হইলেও বহু প্রাচীনগ্রন্থে উহার নাঁনা বচনাদি পাওয়! যায়। 4110০] সাহেবের মতে ভাগুরি 
একজন বৈয়াঁকরণ মুনি। এ মতের পোঁষকতাঁয় আমরা ভর্তছরি ব্রিলোচন গোরীচন্্র সুষেণ- 

২৮ 



প্রাক কথন 

বিগ্চাভৃুষণ এবং জগদীশাদির বচন উদ্ধার করিয়াছি । একসময়ে যে ভীগুরীয় ব্যাকরণ ছিল 

তাহার অনুকূলে নাঁনা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থে যেসকল গ্লোক হৃত্র সত্রাংশ ব| 

উদাহরণাঁদি ছিল বলিয়া উপপন্ন হয় তৎসমুদা় উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্লোক যেমন-_ 

'ধাতোর্থান্তরে বৃত্তেঃ.".৮, স্ত্র যেমন--“অবাপ্যোরলুব্বা” উদাহরণ যেমন _-'চর্মমণি দ্বীপিনং 

হস্তি'*১। ইহা ব্যতীত ভাগুরীয় সম্প্রদায়ের শ্লৌকাঁদিও উদ্ধত হইয়াছে, যেমন--“ইচ্ছতি 

.ভাগুরিরস্তমকারম্ ** 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপম্, ইত্যার্দি। ভাগুরীয় ব্যাকরণে শিবস্ত্রসমূহ 
অত্যুপগত হইয়াছিল। ভর্তৃহরির “হস্তেঃ কর্মণ্যুপষ্টস্তাৎ...১ ইত্যাদি শ্লোক হইতে উপপক্ন হয় 

যে, ভাগুরিমতে উপষ্টন্ত বুঝাঁইলে সণ্চমী চতুর্থার বাধিক| হইয়া থাকে । আকর স্বীকার না 

করিলেও কাত্যায়নের বাক্তিকপাঠে এবং বিশেষত; পতগঞ্জলির মহাঁভাঁস্যে এ মতবাদ সোদাহরণ 

প্রপঞ্চিত হইয়াছে (২1৩।৩৬)। কিন্ধু উিপষ্টন্তাখ্য সংযোগে দন্তকেশত্বগাঁদিযু” এই জাতীয় প্রমাণ- 

বশতঃ শিষ্ট প্রয়োগে ইহার ব্যতিক্রমও দুষ্ট হয়, যেমন__ঘ্ক্তীফলায় করিণং হরিণং পলায়-..১ 
(মহাঁনাটক)। “অব? এবং “অপি' এই উপসর্ণদ্ধযের “অথ লোপ লইয়া ব্রিশুনিব্যাকরণে কিছু না 

থ|কিলেও ভাঁগুরির মতে উহার লোপ করা এখনও শিষ্টম্মত। ভাগুরী ভাগুরির ভগিনী। 

নাস্তিক বলিয়া ভ্রাতার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। ভাগুরীকে পতগ্জলি 

অনাত্মবাঁদের বর্ণিকা (0:0)0706) এবং বস্তিকা (88:10) বলিয়াছেন। ভাসে শ্বৃত হইয়াছে-_ 

“বণিক ভাগুরী লোকায়তস্ত...বর্তিকা ভাগুরী লোকাঁয়তন্ত” (৭1৩৪৫ )। লোঁকায়তশব্দের 
নাস্তিকপরতা প্রসিদ্ধ। পৌরাঁণিকদদের মতে ভাগুরির সম্পূর্ণ নাম ক্রোষ্ট.কি ভাগুরি। 
যাঙ্কের নিরুক্তেও ইহা সমথিত। 

কর্মন্দি ব্যাকরণ ব৷ কার্মন্দ ব্যাকরণ। 

অগ্টাধ্যায়ীতে কর্মন্দের নাম আছে। তিনি একজন মস্করী * | পাণিনি তাহাকে ভিক্ষু- 

সুত্রকুৎ বলিয়াছেন। ব্যাঁপীয় ভিক্ষুহ্তত্রের পর আর কোনও ভিক্ষুম্ত্র প্রণীত না হওয়ায় কর্মমন্দকে 

খ্যাসদেবের পূর্ববতর বলিতে হইবে। ভিক্ষু্ত্রের প্রারস্তে অবৈয়াকরণিক মন্করিগণকে 

ব্যাকরণসন্বন্ধীয় যে সকল উপদেশ দেওয়া! হইয়াছিল তাহাই কর্মনন্রিবিবরণ। ধাহাঁদের মতে 

এ সকল উপদেশাত্মক গ্রন্থ ভিকষুস্ত্র হইতে পৃথক তাহারা “কর্মন্দিবিবরণ? না৷ বলিয়া “কান 

বিবরণ বলেন। প্রসিদ্ধি আছে, এ সকল সুত্র সরস্বতী কর্তৃক প্রদত্ত হয়। সেইজন্য অনেকের 
মতে কর্দন্দিবিবরণস্থ স্ত্রসমূহই সুত্রসপগ্তশতীর আকর। কবীন্দ্রাচার্যের সুচীপত্রে কর্ণান্দি- 

* মৃস্বরিগন্বন্ধে গতগ্জলির ভাসতে স্মৃত হইয়াছে 'মা কৃত কম্মাণি মা কৃত বন্দাণি শাস্তি বঃ শ্রেয়নীত্যাহাহতে। 

নগরী পরিত্রাজকঠ (৬।১১৫৪)। ইহার প্রদীপে কৈয়টাচাধ্া লিখিয়াছেন--'অয়ং মা কৃত অয়ং মা কৃতেত্ুপত্রম্য 

এাণিতঃ কাম্যকন্পরিহাণি যু্মাকং শ্রেয়সীত্যুপদেষ্টা মঞ্গরীতুচ্াতে। ম।গপূর্র।ৎ করোতেরিনিত হড়াগমে। 

না হ্সশ্চ নিপাত্যতে ।' 
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বিবরণের উল্লেখ আছে । সম্ভবতঃ নরেক্্াচাধ্য কর্তৃক ব্যাধ্যাত সারম্বত্র সমৃহকেই তিনি 

কর্মন্দিবিবরণ বলিয়াছেন । কর্ণান্দিবিবরণ বহুকাল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। 

কাশকৃত্দ্প ব্যাকরণ । 

কাশরুত্শ ব্যাকরণের প্রস্তাবে ুইটী গুরুতর প্রশ্ন আছে প্রথমতঃ উহা! কি কাঁশকৃৎন- 

প্রণীত বা কাঁশকৃংস্নি প্রণীত এবং দ্বিতীয়তঃ উহ]! কোন্ সময়ে প্রণীত? আমাদের গ্রন্থে এ দুইটা 

প্রশ্ন যথাক্রমে সমাহিত হইয়াছে, কিন্ত প্রস্ততবিষয় আরও বিশদরূপে বলিবার চেষ্টাবশতঃ 

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান প্রথমে দশিত হইবে। 

কাঁচারও কাহার মতে পতঙ্রগির পর এবং ভর্তৃহরির পূর্বে কাশরতব্যাকরণ প্রণীত 

হয়। ইহা অনবেক্ষণমাঁ্। কারণ “প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ,বান্তিকের ভাম্যে নামতঃ উহার 

উল্লেখ আছে । কেহ কেহ বলেন, কাশরুতব্যাকরণ পাঁণিনির পর এবং পত্জলির পূর্বে 

প্রণীত হয়| ইহাঁও ঠিক নহে, কারণ-- 

(১) দীপিকা ভর্ভৃহরি এবং প্রকীর্ণ প্রকাশে হেলারাঁজ বলেন, কাশরৃত্ন ব্যাকরণে 

পাখিনির “তিদর্ম্ত (4১১৯৭) স্তরজাতীয় কোনও সুত্র ছিল না। সমক্ষে অষ্টাধ্যাযী থাকিলে 

এরূপ অবিধাঁন ব। উপাতায় সম্ভবপর নছে। অতএব কাশকুংঘস ব্যাকরণ অস্টাধ্যায়ীর পূর্বববন্তী। 

(২) দ্ধিগুসংজ্ঞ? এবং পপ্রত্যযোত্তরপদয়োঠ এই ছুইটী কাঁশকতনীয় সত্রে ইতরেতরাশ্রয় 

দোঁষ কল্পিত হইয়াছে । কারণ ইহাঁতে দ্িগুনিমিত্তক প্রাতিপদিকের উত্তর প্রত্যয়ভীবনা! করিতে 

হয় এবং গ্রত্যয় পরে থাকায় দ্বিগুসংজ্ঞা বুঝিতে হয়। অন্টোন্তাশ্ুয় অর্থাৎ ইতরেতরা শ্রয় 

পরিহার করিবার জন্য অষ্টাধ্যায়ীতে কাঁশকৃতৎন্নের ভ্যাঁয় “দ্বিগুসংজ্ঞা” প্রত্যয়োত্তরপদয়ো 

এইরূপ স্ু্রক্রমের ব্যবস্থা ন! করিয়া পাঁণিনিমুনি প্রথমে প্রত্যয়োভ্তরপদয়ো্গলে 'অর্থ/শবাদ্িত 

“তদ্ধিতার্ধোত্তরপদসমাহারে চ৮ (২১৯৫১) হ্ত্র করিবার পর “ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ 

্যায়ানসারে “সংখ্যাপূর্বো দ্বিঃ৮ (২1১৫২) সুতরের দ্বারা দ্িগুসংজ্ঞার বিধাঁন করিয়াছেন। 

ইহাতে কাঁশকৃত্সব্যাকরণের পৌর্ধ্রিকত্ব উপপন্ন হয়। 

কাঁশকতত্ীয় সত্রদ্ধয়ে ইতরেতরাশ্রয় দোঁম উদ্ভাবিত হওয়ায় স্বকীয় পিদ্ধান্তের ব্যবস্থায় 

আমর! দুঢ়নিশ্চিত হইলাম সত্য, কিন্তু খিনি নারায়ণকল্প ব্যাসদেবের আচার্ধ্য এবং যাহার মতে 

ভগবান্ শক্ষরাঁচাধ্যের মতবাদ প্রতিচিত, সেই ব্রহ্গবিদ্বরিষ্ঠ সর্বদৃক্ সর্বজ্ঞের জ্ঞানে স্বতত্রগত 

ইতরেতরাশ্রয়দোষ একান্ত অনারঢ় কেন? মনে হয়, দৃষ্টিভেদে বিচারভেদ হইয়াছে.। কাশ- 

কুৎন্নের মতে দ্বিগুশব্ব আজানিক, কিন্তু পাঁণিনি-পতঞ্জলির মতে উহা কাদাচিৎক। প্রামাণিক" 

দের উক্তি আছে-_ | 

'আজানিকশ্চাধুনিকঃ সন্কেতো দ্বিবিধো মতঃ | 

নিত্য আজানিক স্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে। 

কাঁদাচিৎক স্বাধুনিকঃ শীস্ত্কারাদিভিঃ কৃত; ॥ 
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প্রাক কথন 
আজানিক হইলে শব্দের নিত্যত্বহেতু ইতরেতরাশ্রয়দোষ আর কর্পনীয় নহে। কাঁতন্ত্রে সুত্রিত 

হইয়াছে_ক্র-্তবন্ত, নিষ্ঠা” (কৎ৮৪)| এখানেও অবস্থা গ্রায় সমান। কারণ ক্ত এবং 

ক্রবন্ গ্রত্যয়ের সুত্র পরে বলা হইবে, সুতরাং অনুৎপন্ন ক্ত এবং ক্তবন্ধ প্রত্যয়ের সংজ্ঞাবিধান 

কিরূপে সম্ভবপর হয়? আবার সংজাঁবিধান না হইলেই বাকি করিয়া নিষ্ঠাসংজ্ঞক প্রত্যয় হয়? 

এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ প্রসক্ত হওয়াঁয় তাহার নিবারণকল্পে শর্বববন্ম-বররুচির মতান্গসারে 

'বৃত্তিকাঁর ছুর্গসিংহ লিখিয়াঁছেন- শঙস্ত নিত্যত্বাদদ্বাখ্যানে ভাবিনো নেতিরেতরাশ্রয়দোষ ইতি” । 

পন্জীকাঁর ত্রিলোচন বলেন_“সিদ্ধানাং সংজ্ঞাসংজ্িনামন্বাথ্যানমিদং নাধুনিকং করণমিত্যর্থ:, | 
(৩) কাশকতঙ্ের প্রণেতা কাশকৃতল্-কাশরুৎন্সনির মধ্যে ধিনিই হউন না কেন, উভয়ই 

পাণিনির পূর্বববন্তী। াঁজ্ঞবক্ষ্যের পুত্র কাত্যায়ন কাতীয়স্থত্রে মীমাংসক কাশকুৎঙ্গির নাম 
করিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়, আপিশলির জামাতা এবং শাকল্যের 

সামসময়িক। সুতরাং তাহার পুত্র কাত্যায়ন অবশ্যই পাণিনির পূর্ববর্তী । কাশকৎতনও 

পাণিনির পূর্বজ, কারণ__ 

(ক) পাণিনীয় প্রাতিপদিকপাঠের উপকাদিগণে (২৪৬৯) এবং অরীহণদিগণে 

(৪1২৮০) কাশকুতস্বের নাম পাওয়া যায়; ৃ 

(খ। তত্বরত্বাকর নাঁমক গ্রাগীন বৈষ্ণৰ গ্রন্থে উপবর্ষের একটা গ্মোক উদ্ধৃত হইঘাঁছে_- 

“কর্মদেবতা ব্রঙ্মগোঁচরা সা ত্রিধোদবভৌ হত্রকারতঃ। জৈশিনে মুনেঃ কাশকুত্খতো 

বাদরায়ণাঁদিত্যতঃ ক্রমাৎ॥” অতএব উপবর্ষের মতে কাশকুতনন বাদরাঁয়ণের পূর্ববস্তী । 

,(গ) বেদান্তে হুত্রিত হইয়াছে__“অবস্থিতেরিতি কাঁশকৃতক্সঃ) | ইহাতে উপপন্ন হয় 
যে, কাশকুতন একজন বৈদান্তিক এবং ব্যাঁসদেবের পূর্ববাচাধ্য | 

(৪) শাকিকগণ বলেন__বাক্যেন কচিৎ প্রত্যয়তত্বমবগম্যতে, ন শ্রত্যাঃ। আমরাও 

এখানে বাঁক্যমূলক প্রত্যয়তত্বের পরিবর্তন দেখিয়া কাঁশকুৎঘব্য/করণের পোর্রিকত্ব- 
প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছি । কাঁশকত্সব্যাকরণে একটা স্থত্র ছিল_-শিতাচ্চ ঠন্যতা বগ্রন্থেঃ। 

আপিশলেও ইহা অন্ুস্থৃত হয় । সুত্রটীর অর্থ হইতেছে-_অগ্রন্থ বুঝাইলে শতশব্দের উত্তর ঠন্ ও 

যগ্রত্যয় হয়। তদনুনারে বলা হইত-__শতিক£ শত্যো বা সজ্বঃ (& 10010 60185196110 01 & 

10100790 ০০৪ )) শতিকবৃদ্ধিঃ (0190 11090 (01) 11) 1121001)117)6 20100007176 60 100), 

শতিকং শত্যং বা শাঁটকম্ (9 9106) 0৮) 100 0100 01009), শতকং নিদাঁনম্ 

ূ (% 0] 00) 0386101095 ০07062101708 100 018776019 ). পাণিনি হত্র করিয়াছেন__ 

'শাচ্চ ঠন্যতাঁবশতে, (৫1১1২১)। ইহার সম্বন্ধে উক্তি আছে-শতপ্রতিষেধেহন্যশতত্বেহ- 
প্রতিষেধঃঃ | অভিপ্রায় এইবরূপ-_-অশত অভিধেয় হইলে (1101) 610 807)80 01 9 ]010700 

19 911)01:0170860) এবং আহা অর্থ বুঝাইলে ( 1) 1960. 10. 610 ৪0130 01 40:61)? 0 

09017” ) শতশব্ের পর ঠন্ ও যওপ্রত্যয় হয়। তদমুমারে এখন বলিতে হইবে_শতকো 
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গোঁসজ্বঃ (8 17670 00715156101 0£ 2 10101000০0৪ ), শতকবৃদ্ধিঃ (000 10080 

2৮17) 11) 17010011100 01701176560 100 1) শতিকং শত্যং বা শাঁটকম্ (% 01061) 0৮1) 

100), শতকং শাটকম্ (07) 170770760. 010%]9), শতকং নিদাঁনম্ (৪ চা] 011 

10261791097 00186811111) 100 0181)6075 )। যাঁজবন্ধ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়, আপিশলির 

জামাতা এবং শাঁকল্যের সামসময়িক, সুতরাং পাঁণিনির পূর্ববর্তী । তিনি কাঁশরুৎন্নের এবং 
আঁপিশলের মতে 'শত্য” এবং 'শতিক" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন-- "গৃহে শতিকবৃদ্ধেন্ত 

সভিকঃ (& 1১০9০10) পঞ্চকং শতম্ (২।২০২)। অন্থাত্র বলিয়াছেন-__'শত্যে! গোসজ্ঘব£/ | ইহাতে 

উপপন্ন হয় যে, যাজ্ঞবন্ক্যের সময়ে কাঁশকৃৎন্নের বা আঁপিশলের প্রত্যয়-নিয়মই প্রচলিত ছিল, 

অষ্টাধ্যায়ীর প্রত্যয়-নিয়ম নহে । কিন্তু ইহাতে চরমসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। কারণ 

বৃহৎসংহিতাঁয় ৬্থুষ্টশতাব্দীয় বরাহমিহির যাঁজ্ঞবন্ক্যকে অন্ুদরণ করিয়া শতাঁভিধেয়ে এবং অনহ্হীয়- 

অর্থে ত্য? শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইজন্য ৭ খুষ্টশতাঁববীতে ভর্ভৃহরি স্বীয় ভাম্তদীপিকায় 

ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরপর তিনি কৈয়ট-হরদত্ত-ভটোজি প্রভৃতি পাঁণিনীয়গণ 

কর্তৃক অনুস্থত হন। ইহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, কাঁশকৃত্শ্র-আপিশল-শীকল্য- 

চীক্রবন্মণাঁদি ব্যাকরণের সময় অতীত হওয়ায় কলিতে পাঁরাঁশরী স্মৃতির ন্যায় এখন পাণিনি- 

স্বৃতির বলবত্ত! বুঝিতে হইবে। অতএব সম্প্রদায়বিদ্গণের মতে কাশকৃৎন্সের সময় অতীত 

হইলে পাণিনিম্থৃতির প্রচলন হয়। 

কাশকত্বব্যাকরণ কি কাঁশরুতপ্রণীত অথবা কাঁশকুতন্সিগ্রণীত ? আমরা কাঁশ- 

কুতননকে উহার প্রণেতা বলিয়াছি। ]107)10 ১/11118105 আমাদের ন্যায় কাশকৃতননকেই 

বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। তীছার মতে কাশকতনি একজন মীমাংসক। আমাদের দিদ্ধান্তে 

বোপদেবের আনুকূল্য আছে। কবিকল্পদ্রমের ইন্তরশন্দ্রঃ..? ইত্যাদি গ্লোকে তিনি কাঁশরুতল্নকে 
একজন আদিশাব্বিক বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ কাশরুতন্নিকে কাঁশকুতন্ন ব্যাকরণের 

প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। কাঁরণ “তেন প্রোক্তম্ঃ (৪1৩।১০১ ) স্ুত্রীয় কাঁশিকায় উদ্াহত 

হইয়াছে_-“পাণিনীয়ম্, আপিশলম্, কাশকুত্রম্ঠ । ইহাদের মতে উক্ত তিনটা উদ্াহরণের 

মধ্যে পাণিনি এবং আঁপিশলি নাঁমদ্বয় যখন ইকাঁরান্ত, তখন জয়াদিত্য ইকারাত্ত “কাঁশকৎঙ্সি” 

নামই মনে রাখিয়া “কাঁশকৃতন্রম্ঃ লিখিয়াছেন। ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। কারণ এ তিনটা 

উদ্বাহরণের অব্যবহিত পূর্বেই লিখিত আছে--“মাথুরেণ প্রোক্তা মাথুরী বৃত্তিঃ। অতএব 
শেষভাগে “কাশকৎন্সেন প্রোক্তং কাঁশকৃত্নম্ এইরূপ মনে করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। 
স্থৃতরাং ইহার দ্বারা কাশরুত্ব্যাকরণে কাশরৎক্ষির কর্তৃত্ব প্রাতিপাদিত হয় না। কুমাঁরিল 
বলেন-- 

“যশ্চোভয়ো: সম! দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। 

নৈকঃ পর্যযচ্থযোজ্যাঃ শ্ঠাৎ তাদৃগর্থবিচারণে |” 
৩২ 



প্রাক কথন 

আর সত্যসত্যই জয়াদিত্য যদি কাঁশকতক্িকেই কাশরৎক্সের গ্রবন্তা বলেন তথাপি তাঁহার উক্তি 
 পরীক্ষণীয়। কীল্হর্ণ সাহেবের মতে জয়াদিত্য ও বামন কাঁশকৃৎমব্যাকরণ না দেখিয়াই অনেক 
কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সম্মুখ বন্তী চান্্রব্যাকরণসম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত নীরব । তিনি লিখিয়াছেন-_ 
£( [61901000016 60 01009786500) ঘা) 01800 9100880005০] 17 [88115... 

106 500018 01189115170. 00089101760 8108]. 01 34501755529 01 1588101087428 

510:2,,.১ 61165 90001500101 1106 1750 11911)90 61010100100 01 01০ 8৮:৪৪ 01 

(008110,4850159 07008070200 60000190601 1 0010 01600 60 9,985 

01780 ড 55181180০০৭ 00001) 69 198 001)190. 0100১ 1)0৮ €90 0100010) ঞ, 01] 

(910 1011001)15 10791)6101700 608061)0) আ10]. 010 90৮08 0£ 9809 1110 18,৮- 

0109) 10. 000015 01 আ)10]। 95801652170 ড 8/00270% 1000ত ৮০1 11661910019 

(00) মা 00. (1119 1000120 4১161000275? 9], ১ 0১0, 1১3-4). কেবল চান্দ্র কেন, 

ইহারা কাতন্ত্রের “চেত্রকুটা'বৃত্তি হইতে দুর্গমিংহের ন্যায় সর্ধশ্ব লু্ন করিয়া বররুচির নামগ্রহণেও 
পরাগুখ হইয়াছেন। মান্ত্রিকগণ কিন্ত ইহা অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্ত 
তাহারা খষিম্মরণ ব্যতীত মন্ত্রপাঠের নিক্ষললতা ঘোষণ1 করিয়াছেন। | 

কাশকত্ন্ন একজন বৈদান্তিক। ব্রঙ্গহত্রে তাহার নাম আছে। কাশকৃৎঙ্সি কিন্ত মীমাংসক। 

মীমাংমক বলিয়া মহাভাগ্ে তিনবার তাহার নাম স্থৃত হইয়াছে (৪81১।১৪১ ৪1১।৯৩) 81৩।১৫৫ )। 

পূর্বমীমাংসায় তিনি একজন প্রমাণপুরুষ। সেইজন্য কাতীয়স্তত্রে যাজ্ঞবন্ধ্যতনয় কাত্যায়নও তাহার 
নাম করিয়ছেন। ব্যাকরণাঁধিকরণে তন্ত্রবাত্তিকের পূর্ববপক্ষ দেখিলে উপপন্ন হয় যে, উৎসিক্ত 
মীনাংসকেরা বৈয়াকরণদিগকে কখনও গ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। “ন হত্যস্তানৃতং বন্ত,ং শক্যতে 

পূর্বপক্ষিণা' এই মীমাংসান্তাঁয় লঙ্ঘনপূর্ব্বক সময়বিপ্লীবক হইয়াঁও তাহারা বলিতেন--“লোঁকে তু 
র্ববভাঁষাভিরর্থা ব্যাকরণাদৃতে” ইত্যাদি (১৪২--১৫৫ গৃৎ )। বৈয়াকরণেরাও তাহাদের উপর 
কর্কশধী বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানেন্্র সরস্বতী লিখিয়াছেন__“যত্ ব্যাকরণাধিক রণে ভট্টপাদৈরক্রমূ 
'" তৎ তুবৈয়াকরণমীমাংসকসন্তো ধার্থমিত্যবধেয়ম্ঠ (১৪৭ গৃ* )। কিন্ত শব্দবন্ষের উপাসনায় 
মামাংসকদের অপেক্ষা বৈদাস্তিকদের সমধিক আস্থা দেখা যায়, কারণ উহা প্রাপ্তির পূর্ববৃত্- 
দপে কল্পিত হইয়া থাকে । সেইজন্ত অতীন্দরিয়ার্থ প্রকাশক প্রাচীন খধিরা বলিতেন_-বরন্গতৃঘা 
গা। ত্বর্থাৎ গৌ বাণী বর্গ গ্রতীক্ষিতং দ্ধ গ্রহুতে । উপনিষদে ক্লোকিত হইয়াছে_-“শব- 

ধাপ নিষ্কাতঃ পরং বরহ্ধাধিগচ্ছতি” (বর্বিন্নুণ)। বৈয়াকরণেরাঁও 'ব্দৃষ্টিকৎকর্ষাৎ নিয়মান্গারে 
“দন পর্ঙ্বিষয়িণী বুদ্ধির আরোপ করিয়া থাকেন। তদছুসারে ব্যাগ্ভৃতির শনোকবার্ঠিকে 
৩ হইয়াছে-_“অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎঃ এবং ব্ণজ্ঞানং বাগ.বিষয়ো যত্র চত্রদ্ম বর্ততেঃ। মহা- 
টায্মে পতগ্জলিমুনি বলিয়াছেন-_“সোহয়মক্ষরসমান্ায়ে! বাকৃসমায়ায়ঃ পুম্পিত: ফলিতশ্চন্দ্রতারক-. 
২ প্রতিমগ্ডিতো বেদিতব্যো ত্রঙ্গরাশি:” ইত্যাদি। মহর্ষি শাকটায়ন প্রথমে ধুরন্ধর বৈয়াকরণ 

৩৩) 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ছিলেন এবং তারপর ব্রহ্ষবিষয়ক শাঁকটায়নোপনিষৎ প্রণয়ন করেন৷ মহষি গা্য একজন প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ মুনি এবং মহধি শীঁকটায়নের প্রতিদন্দী। তিনিও শবব্রন্দের উপাসনা করিবার পর 

্র্মজিজ্ঞাসাঁবশতঃ অজাতশক্র কাশ্ঠাদির সমীপে গিয়াছিলেন। বান্তিককাঁর কাত্যারন 

উত্তরমীমাংসাঁর বৃত্তিকাঁর। ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদী। সেদিন তট্টোজিও শবকৌস্তভাদির পর 
তব্বকৌন্তরভ লিখিয়াছেন। অতএব বেদীন্তনিষেবণের পূর্বের শব্ধব্রহ্মের উপাসনা করা বৈদাস্তিক 
কাশরুৎন্নের পক্ষে যে্প সম্ভবপর, মীমাংসক কাঁশকতন্গির পক্ষে সেরূপ নহে। আমরা 

কাঁশকৎস্ষিকে কাঁশরুত্সের পুত্র বলিয়া মনে করি। 

কাশিকাবৃত্তি এবং অমোঘবুত্তি হইতে জানা যাঁয় যে, কাঁশকত্রব্যাকরণে তিনটা অধ্যায় 

ছিল। ক্ষীরন্বামী, বৌদ্ধকাশ্তপ এবং সাঁয়ণাচা্যা্দি বিপশ্চিদ্গণ ইহাঁর যে সকল সুত্র বচন বা 
সিদ্ধান্ত আচার্ধ্যপরম্পরা ক্রমে পাইয়াছেন তৎসমুদায় মূলে উদ্ধত হইয়াছে 

জেনকীয় ব্যাকরণ এবং কাশ্াপিব্যাকরণ। 
পাঁণিনি বলিয়াছেন_ “গিরেশ্চ সেনক্ত” (৫181১১২)। ইহার কাশিকাঁয় লিখিত 

আছে--“সেনকগ্রহণং পৃজার্থম, বিকল্লোহস্থবর্ততে 1” অভিপ্রায় এইরূপ-00)0 1870 91 

“সেনক” 18 68707100019 150110715 0৫115%11)9600 01 ৪211)1 “বা? 10091059861 

00610). যাঁহাই হউক, অষ্টাধ্যারীতে দেনকের নাম আছে, কিন্ক তাঁর সম্বন্ধে কোনও সংবাদ 

এখন পাওয়া ষায় না। সেনকের ব্যাকরণ সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্বের তিরোহিত হইয়াছে। 
পাঁণিনি নিজে উহ! দেখিয়াছেন কি আচাধ্যপরম্পরাঁয় উহার সুত্রাদি পাইয়াছেন-_ তাঁহাও 

বলা কঠিন। 
অষ্টাধ্যায়ীর অনেক স্থানে কাশ্তপের নাম ও মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার কল্প 

এবং ব্যাকরণ “কাশ্যপি? নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কাশ্ঠপিব্যাকরণ বহুকাঁল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। 
তবে কাত্যায়নের বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে উহার নাঁনাবিধ মতবাদ পাওয়া যাঁয়। কাশ্তপি- 

ব্যাকরণে নিপাঁতের বিশেষ আলোচন৷ ছিল (৫০৮ পৃ* )। 

কাশ্তপিব্যাকরণ বৌদ্ধদের কাঁশ্যপীয় ব্যাকরণ হইতে সম্পূর্ণ গৃথক্। শুনা যাঁয়, শেষোক্ত 
গ্রন্থে না কি 'নির্দেশ-উপদেশন-কর্তৃকরণ-সম্প্রদত্তিক-অপাঁদত্তিক-স্বামিভাবাদি-সন্িধানাদি- 

আমন্ত্রণ” এই সকল সংজ্ঞা যথাক্রমে কর্তা কন্ম করণ সম্প্রদান অপাঁদান সম্বন্ধ অধিকরণ 

এবং সম্থোধন স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছিল (1-81)0 9. 17))। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের 

কাশ্তগীয়ব্যাকরণও চতুষ্ট় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উত্ত গ্রন্থ ভারত হইতে নির্ববামিত হইয়া 

পীনসাআাজ্যে গমন করে। এখনও উহা আছে কি না তাহা বলা কঠিন। কাঁশ্ঠপীয় 

ব্যাকরণের প্রণেতা কে তাহা লইয়া মণ্ডভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, হীনযান মাত 

উপসংপাদকালে অর্থাৎ দীক্গ]সময়ে “কাশ্যপনাম পাইবার পর ইহা প্রণয়ন করেন। 

এ কথা সত্য হইলে গ্রস্থকারকে অবশ্থযপ্রথমধুষ্পূ্বশতাবীয় বলা যায়, কারণ তাহার 
৩৪ 



প্রাক কথন 

কোনও গ্রন্থ ৬৭খুষ্টান্ধে চীনভাষায় অনূদিত হয়। কাহারও কাহার মতে ঠৈমবত- 

সম্প্রদায়সম্ভূত কাশ্রপীয়শাখাঁর প্রবর্তক হীনযান কাশ্ঠপ এ ব্যাকরণের প্রণেতা । ইনি 
সম্ভবতঃ রাঁজকবি হরিষেণের সামলময়িক অর্থাৎ ৩ খুষ্টশতান্ধীয়। চন্দ্রগোমী কাশ্ঠণীয়- 

ব্যাকরণের সহায়ত! গ্রহণ করেন বলিয়! শুনা যাঁয়। চন্দ্রগোমীর ৫০০ বর পরে পিংহলদেশে 

কাশ্যপ নামে আর একজন বৌদ্ধপণ্তিত চান্ত্র এবং কাশ্ঠগীয়ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া 

'বালাববোঁধন' নামে একথানি সুন্দর ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাতে কিছু কিছু প্রাচীন 

কাঁশ্পীয় ব্যাকরণের মতবাদ আছে। ক্ষীরম্বামি সায়ণীচার্ধ্য প্রতৃতি অনতি প্রাচীন গ্রন্থকার- 

গণ কাশ্তপের নাঁমে যে নকল বচন উদ্ধার করিয়াছেন তৎসমুদাঁয় বৌদ্ধকাশপের বচন, উহাদের 

মঠিত মহধি কাশ্পের কোনও মন্বন্ধ নাই। যেমন, মাঁধবীয়ধাতুবৃত্তির প্রথমগণস্থ “গডিণধাতুর 

পন্তাবে সায়ণাচার্য লিখিয।ছেন--অত্যাদয়ঃ প্চিতে ন তিউ.বিষয়া ইতি কাশ্ঠপঃ (৫৩ পৃৎ)। 

এ কাশ্যপ বাঁলাববোধনকূদ্ বৌদ্ধক।শ্যটপ। পিংহলদেশে বালাববোধনের প্রচারে চান্দব্যাকরণ 

ঠিরোহিত হয়। মূল কাশ্ঠপীয় ব্যাকরণ বহুদিন পূর্বে লুপ্ত হওয়ায় এখন বালাববোধনই 

কাঞ্গপীয় ব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

স্ফোটায়ন ব্যাকরণ । 

ইহা একখানি সর্বমতোমুখ ব্যাকরণ কি ন! তাহ| বলা কঠিন। তবে ইহাতে ক্ফোটবাদের 
বিশন প্রপঞ্চ ছিল বলিয়া জানা যাঁয়। পাণিনির অষ্টাধ্যামীতে এবং ৩৮সংখ্য কসন্ধিসুত্রীয় 

কাতিন্ত্রপঞ্জীতে ন্ফোটায়নের নাম আছে। মহাঁভান্কে ক্ফোটের বিস্তৃত বিবরণ এবং 'ধ্বনিঃ 

কোস্ট শব্দানাম্.'.. ইত্যাদি শ্লোক সম্ভবতঃ শ্বোটায়নব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
কম্দীবৎপর্কতে ক্ফোটের প্রপঞ্চপূর্ববক ওশিজমুনি “স্কোটায়ন নামে প্রদিদ্ধ ছন। ব্যাসভাঙ্গে 

ক্ষোটের তাৎপর্ধ্য বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার কোনও স্থানে “ক্ষোট/শন্দ নামত: উল্লিখিত 

নহে। সেইজন্য আমরা! স্ফটায়নকে ব্যাসভাস্বের পরবর্তী বলিয়াছি। কিন্ত গ্রাত্ুতব্বিকদের 

মধ্যে অনেকে ব্যাঁসভাষ্ককে মহাভাগ্ের পরবন্তী বলেন। তাহাদের মতে উহা ব্যাসদেবের 

লেখনীপ্রহ্ুত নহে। ইহাতে আমাদের অপ্রতিপত্ভিহেতু প্রাত্বতত্বিকদের উক্তি পূর্বগক্ষে 
রাখিয়া আমর! দিদ্ধান্তপক্ষ দেখাইয়াছি। যেমন__ 

(১) * পূর্ববপক্ষ । ডাক্তার রাজেন্লাল মিত্র মহোদয় উভয় ভাবের বাক্রণি ও রচনা- 
পদ্ধতি পরীক্ষাপূর্বক বলিয়াছেন যে, ব্যাসভাগ্ের অপেক্ষা মগাভাম্ের গরীয়স্তথ উপলন হয়, 

তিবাং উহা ব্যাসপ্রণীত নহে। 
সিদ্ধান্তপক্ষ | উয়গ্রন্থের অধরোত্বরভ্বসম্থন্ধে মতভেদ আছে। শুনা যায় মহাভাস্ত 

ডিগা চত্্রগোমী বলেন--8181)0 0109 106 10 10689 9100 16 19 111001001)1069. (1006 

00171) 417610025 5০1 ১৮. 18৪৮, 51521101921 1, 15510583484 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

1061607১5 ঢা. 9. 17১ 0. 491 20015721796 01 গ্রন্থের পৌর্বাপর্য্য নিয়ে বাক্সরণি বা 

রচনাপদ্ধতি বিশ্বাসভূমি বলিয়া গণ্য নহে। 11710205 সাহেব বলেন_-15698 29118116 
2৮9 109011119216195 01 56519. (9217৭, (1710, 17060, )। গ্রসিদ্ধি আছে, দীপিকার 

শেষে তর্তৃহরি লিখিয়াছিলেন-_ 

“অহে! ভায্ত়মহো ভাস্কমহো ভায়মহো বয়ম্। 

অদৃষ্ট! মাং গত: স্বর্গমকৃতার্থ: পতঞ্জলিঃ ॥৮ 

তবে অবশ্য খষির গ্রতি এরূপ অশিষ্টাচারহেতু তাহার দীপিকা গ্রন্থ ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক অভিশধ 

হয় এবং সেইজন্য উহা! ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া ছিন্নভিন্নভাবে এখন জার্মান্দিগের 
গ্রন্থাগারে অবস্থান করিতেছে । যাহাঁই হউক, উভয় ভাগের বাকনরণি ও রচনাঁপদ্ধতি দেখিয়াও 

যোগবাষ্টিকে .তীক্ষগতি বিজ্ঞানভিক্ষু এবং তন্ববৈশারদীতে সর্বশান্ত্রবিৎপপ্তিত বাঁচম্পতি মিশ্র 

যোগভাস্ে ব্যাঁসদেবের কর্তৃত্ই মনে করিয়াছেন। ভাগ্য প্রসন্নগন্তীর বলিয়াই উছার কর্তৃত্ে 

তাহাদের সন্দেহ হয় নাই। ইহাঁতে বলা যায়__“মালতীমল্লিকীমোদং স্রাণং বেত্বি ন লোচিনম্ | 

(২) পূর্ববপক্ষ । 11520 [771507510র অধ্যাপক এ. [7001760) $০০৫, 

মহোদয়ের মতে ব্যাঁদভাস্ত ৫ খুষ্টশতাঁব্ধীর পরবর্তী, কাঁরণ ইহাতে ৫-৬ খুষ্টশতান্ধীয় বস্থবনধুর 

বর্ষীয়ান সামসময়িক বার্ষগণ্যের নাম পাঁওয়া যায় (7052 071076] ৭0105. ০]. 17)। 

সিদ্ধান্তপক্ষ । টকাকুস্থুর মতে বস্থুবন্ধু ৫-৬ খুইশতাব্দীয়। ইনি বার্ষগণ্যের নাম করিয়াঁছেন। 

৪ খুষ্টশতাব্ধীতে বৌদ্ধদের পিতাপুত্রীয় সংহিতা প্রকাশিত হয়। ইহাতে একটা গ্লোক আছে- 

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথ মুচ্ছতি।--*.*+ ইত্যাদি । এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, বার্ষগণা 
পিতাপুত্রীয় সংহিত! হইতে উক্ত শ্লোকটী ষষ্টিতন্ত্রে উঠাইয়াছেন, স্ুতরাঁং তিনি বন্থবন্ধুর গ্রাম 

সাঁমসময়িক। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্রের মতে যষ্টিতন্ত্র বার্যগণ্যপ্রণীত হইলেও অহিরুর্পনংহিতার 

মতে উহা! পঞ্চশিথ প্রণীত । যাহাই হউক, বার্ষগণ্যের সত্তাসময় লইয়া গ্রাত্বিকগণ বিভ্রমে পড়িয়া, 

ছেন, কারণ--(অ) ৫-৬ খুষ্টশতান্দীয় ক্ষপণক সিদ্ধমেন দিবাকর তত্বার্থা ধিগমস্থত্রভাম্মের টীকায 

প্রাচীন প্রমাণরপে ব্যাসভাম্মের অনেক বাক্য উঠাইয়াছেন; (আ) যুক্তিদীপিকাঁয় কপিলাদি' 

নামের সঙ্গে বার্ষগণ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; (ই) অষ্টাধ্যায়ীর ১১1৫০ সবৃত্রীয় মহাঁভায়ে 

বার্ষগণ্যের নাম আছে; (ঈ) পাঁণিনির প্রাতিপদিকপাঠে বার্ধগণ্যের পিতামহ বৃষগণের নাঃ 

পাওয়| যায়; (উ) জৈমিনিমুনির গৃথস্ত্রীয় তর্পণপ্রকরণে বার্ধগণ্যের নাম থাঁকায় সামবেদী! 

শাখাবিশেষাবলম্িগণ তাহার উদ্দেশে এখনও তর্পণের জল দিয়া থাকেন; (উ) মহাভারতের 

শান্তিপর্বের গৈগীষব্যাদির সঙ্গে বার্ষগণ্যের নাম উল্লিখিত আছে; (খ) বার্ষগণ্য একজন মন্ত্রী 
খষি, নাগী গায়ত্রীর উদাহরণে তাহার একটা মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। 

(৩) পূর্ববপক্ষ। ব্যানভাম্তের 'যখৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একা ! 
একস্থানে, এই বাক্যে দশমিক মানের নিয়ম বুঝ! যাঁয় এখং দশমিক মান ৬ খুষ্টশতারধী 

৯১১০ 



প্রাক কথন 

বরাহগিহির কর্তৃক প্রবন্তিত হয় (0. 7. 125৩8 0010010॥। 11) 1719 4752001770108 

01. [0োশ) 810 177 0019 27510200110 ০8. 110170806), 

সিদ্ধান্তপক্ষ। বাক্যটার ইংরাজী অঙ্গবাঁদ এইরূপ-_])0 58106 96010 18 (6110700 

2 17010079017 6110 11010076905 1)1%00) 6011 11) 6116 60102301800, 9170 0106 11) (10 

01016101200. ইহাতে দশমিক সংখা অর্থাৎ দশগুণিত সংখ্য! বুঝাইতেছে, দশমাংশ অর্থাৎ 

: দশমিক ভগ্নাংশ নহে। দশগুণিত সংখ্যা যজুর্ধেদেই দৃষ্ট হয়। 
(৪) পূর্ববপক্ষ। মাঘের শিশুপালবধ হইতে “পরিকর্ণশব্ধ ব্যাঁসভায্বে অস্ত প্রবেশ 

করিয়াছে, সুতরাং উহা ৭-৮ খুষ্টশতান্দীয়। 
সিদ্ধান্তপক্ষ। অমরকোষে, তৎপূর্কে কুমারিসম্তবে, তৎপূর্বে আশ্বলায়ন শ্রোতগ্থত্রে এবং 

তৎপূর্ব্ব মহাভারতে “পরি কর্ম” শব প্রয়োগারূঢ আছে । 
(৫) পূর্ববপক্ষ। মহাভাম্বের 'ন সন্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি” এই বাকাটী ব্যাসভাস্ে 

উদ্ধৃত হইয়াছে । সুতরাং ব্যাসভাস্ত মহাভাগ্তের পরবর্তী । 
সিদ্ধান্তপক্ষ। বাক্যটী কোনও ভাস্তকাঁরের স্বকীয় উক্তি নহে। উঠা একটা চির প্রচলিত 

গ্রাচীন আভাণক (1) %1010776 019001)) 0017)1))0 101) 01010) 01001) 6105 )। সুতরাং 

হার দ্বারা কাহারও পৌর্বাপর্যয নিরূপণীয় নহে। 
(৬) পূর্বপক্ষ। ব্যাসভায্ে লিখিত আছে--“অনুতসিদ্ধাব়বতেদা্গগত: মমূহো 

দব্যমিতি পতঞ্জলিঃ” | মহাভাস্ে স্বৃত হইয়াছে_-'গুণসমুদায়ো দ্রবাম (1১1৩)। দুইটা 
বাক্য একার্থক, এবং ব্যাসভাস্ে পতঞ্জলির নাঁমসহকারে মহাভাগ্ঘের বাঁক্যাঁশয় উপন্তপ্ত 
ইইয়াছে। সুতরাং ব্যাঁসভাগ্ঘ মহাভাস্ের পরবর্তী । 

সিদ্ধান্তপক্ষ | 1010) সাহেব বলেন__01৮)। 11100600১--010 20176150 
0010010819৪ 81)911090) 19008130 17)0119 70:15.,.,,১11150 90110760 1))181011010 

16৮19101089 210 11850 00000 10 09 11) ৮27107019 111001110:10101)5. (8. (1. 11160. ), 

কিন্তু 'প্রক্ষিপ্ত” বলিলে অনেকেই অনেক কথ! বলিঘু! থাকেন, যেমন ডাক্তার দীনেশচন্ত্র সেন 
পিখিয়াছেন__“প্রক্ষিপ্ত/শন্ধ দ্বারা যত কিছু অযৌক্তিকতা, অসত্য ও অলীক শোধন করিয়া 
ওয়া যায়ঃ প্রাত্ততবিকসন্ধানে এই শব্দটা পঞ্চগব্যস্থানীয়। (বৃদ্বঙ্গ ২৪৪ পৃ*)। 
সে যাহাই হউক। উভয়ভাফ্কের বাক্য অক্ষরতঃ এক নহে, স্্তরাং উহাদের অর্থপরীক্ষ। 
মাবশ্ক । ব্যাসভাস্তোদ্ধত বাক্যের অনুবাদ এইরূপ - 4১000101100 60 1১087178]1 9111)50201)00 

30. 001100608 11251100101 169 108,919 0110 01961170111910110 10201116301 169 1190- 

1112010 90101000903. আর মহাতাস্ঘোদ্ধত বাক্যটার অনুবাদ এইরূপ--8111)8670)09 18? 
১011006101) 01 গুণ৪ 01. 1):0096195 [৪801) 23 ০0110 960]. স্থতরাঁং ব্যাসভাগ্ে 
*বামাত্রের সমষ্টিগত পার্থক্যপ্রদর্শনই উদ্দেশ্য, আর মহাভাম্ঘে বৈশেধিকসিদ্ধ রূপাঁদি গুণ- 
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সমহ্ির দ্রব্যত্বহচনাই উদ্দেশ্ব। অতএব ছুইটী বাক্য একার্থক নহে। আর *গুণসমুদায়ো 

্রব্যম্” ইহাকে মহাভায়ের চরম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ চরমপিদ্ধান্ত এ স্থত্রের অনেক 

পরে দশিত হইয়াছে--“কিং পুন দরব্যং কে পুন গুণাঃ? শব্দম্পর্শরূপরসগন্ধা! গুণা স্ততোহন্দ 

দ্রব্যম্” (৫1১।১১৯ স্ুত্রীয় ভাস্)। বৈশেষিক আচারধ্যগণ পদার্থবিভাগ প্রসঙ্গে দ্রব্য এবং গুণকে 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলেন। মহাঁভাম্তকার সেই দৃষ্টি লইয়া পূর্ববপক্ষে গুণসম্টির ভ্রব্যত্ব বলিবার 
পর উত্তরপক্ষে গুন হইতে দ্রব্যের পার্থকা দেখাইয়াছেন। যাঁহী পূর্ববপক্ষ তাহা কখনও 

ব্যানভাঙ্তে পতগ্রলির পিধ্ধান্ত বলিয়া প্রমাঁণরূপে উপন্তত্ত হইতে পারে না। সুতরাং একটা 

বাক্যের সহিত অন্ত বাকের কোঁনও সম্বন্ধ কল্পনীয় নহে। আমাদের মতে ব্যাঁসভাগ্মের 

বাঁক্যটা প্রাচীনযোগ-পতঞ্জলির সংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা না দেখিলেও 

১০৩০ খুষ্টান্বের পূর্বে আল্বেকণি এ মংহিতা দেখিয়াছিলেন। 70৮ 000, 
70171 বলেন-4$11)07017)1 11503 [00110110]5 (1706510113 101) পতঙ্জীলি 110 1১ 

1)0161)01 যোগন্ত্রকাঁর 110) মহাভাম্তকার (0. 01. 11 0), 91 ০1০9] 1]. 41100011018 

[7019 ). আল্বেরুণি লিখিয়াছেন _1079 19010010115 10000 (19৮৮2710৮11 0,570 

611০ 101] 01 001) 01:52,01018 1)06001 ত্0 100750109 9111])]5 ০1100. 6110 %510111 

010 ( প্রষ্ঠা ), 010 070 27)90100007)0 ( প্রতিবক্ত| )১ 2710 163 91)1006 23 07৫ 

90০0] (0 111906101) 200 101 01701110101) 01 6170 50111 1] (170 00100 01163 

1100166101 ( 1. 133) 10 01020011)6101) 01 610 9010] 11011) 0170 [06608 01 6])৫ 

০0১ (1. ৪). ইহা সম্ভবতঃ মহাঁভাঁরতস্থিত মোক্ষধর্ম্মের পিতা পুত্রনংবাদ-জাতীয় গ্রন্থ । বোধ 

হয় পিতা প্রাচীনযোগ এবং পুত্র পতগ্জলি। পাতঞ্রলসংহিতা ঝোদ্ধদের পিতাপুত্রীর সংবাদ নহে 
বা মিলিন্দপঞ হো! (০০0৮০28৮107 00. 581526101)1)0/01) 10102000] 21)0 1₹5009011 ) 

অর্থাৎ মিপিন্দ প্রশ্ন নহে। পুরাণে প্রাটীনযোগ-পতঞ্জলিম্বত সংহিতাঁর উল্লেখ পাওয়া বায় 

(বায়ু ৬১, বরন্মাণ্ড ৩৭) [0৮ 9801) আরও বলিয়াছেন --4/১11)0711)75 [১৮6০10ছ110 

9৮115 01110076100] যোগন্ত্রকার গ: মহাভাষ্য কার 810 070 1010119301)1)10 89601 

01 6]70 1010801 0106018 09501012115 1701 01026 01 010 ৪009, 119 05৫ 100) 

0] 80 1116010090 69 0301)1%77 010 00717011105 01 0109 92000 9০1)001. 11) 

1১000001708 020007]1 ব্রঙ্ধ তিন 9901):00 ৮) মধ্ধথ ৪ 1) গীতা” (০1 |. 

[) 904. )। -.. 

বার্ষগণ্যের কালনিরূপণপ্রসঙ্গে যুক্তিদীপিকার উল্লেখ হইয়াছে। যুক্রিদীপিকার প্রণেতা 

কে এবং কোন্ সময়ে উহা প্রণীত হয় তাহা! লইয়া প্রাত্বিকদের মধ্যে অনেক বাদ প্রতিবাদ 

দেখা যায়। অনেকের মতে ইহ! বাঁচম্পতি প্রণীত । কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ ৬-৭ খুষ্টশতাবীয় 

ভর্তৃহরির পূর্ববর্তী। এ সকণ বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রয়োজন ন| থাকায় আমাদের পক্ষে অব্যাপারে 
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প্রাক কথন 
ব্যাপার না করাই উচিত, কিন্তু “বিবক্ষিতং হৃন্ুক্তং পরিতাপং জনয়তি” এই স্বাভাবিক নিয়ম- 
বশতঃ আমরা বাচস্পতি মিশরের সংভাবয়িতা (17607) ৯ খুষ্টশতাবীয় রাঁজবাত্তিকাদিকুৎ 
কান্ঠকুজাধিপতি মহারাজ মিহিরপরিহার ভোজে যুক্তিদীপিকা'র কর্তৃত্ প্রতিপাদন করিয়াছি । 
হনি ধারাধিপতি ভোজের পূর্ববর্তী (৫১১-১৪ পৃণ)। 

চাক্রবন্ধণীয় ব্যাকরণ। 
অষ্টাধ্যায়ীতে এবং কাতন্ত্রপরিশিষ্টে চাক্রবশ্ণের নাম আছে। শাঁকটায়নের 'কপশ্চাক্র- 

বশ্মণস্ত এই গুণাদিক স্ত্রে চাক্রবন্মণীয় মতের উল্লেখ থাকায় আমরা তাহাকে ব্ুৎ্পত্ভিবাদী 
বণিয়াছি। মাঘের শিশুপালবধে প্বাথাঁং ছয়েষামপি মেদিনীভৃতাম্” (১২১৩) বাক্যস্থিত 
'দম/শন্ধ লইয়া 'বাক্যং বক্তর্যধীনম্ ন্যায়বশতঃ কালাপকগণ বলেন_ “মাঘদর্শনাদ 'দ্বয়'শবো- 
হপাত্র গণে পঠনীয়ঃ, (চ ২৫ সথত্রীয় কবিরাজ: | স্ষেণের অভিপ্রায় এইরূপ-_দসর্ববাদাবুভয়শবঃ 
পঠাতে। তন্যার্থগ্রহণাদ্ দ্যশব্স্তাপি সর্ববাদিত্বং মাঘমতেন সিদ্ধম॥ ইহা কিন্ত সর্বববাদিসম্মত 
নহে। দ্বয়'শব্দের সর্বনামতা এস্থলে চাক্রবশ্মণের মতান্তসারে স্বীকৃত ভওয়ায় তদ্বিরদ্ে 
দাধিনীয়গণের বুক্তি ও উক্তি শববকৌন্তভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে দুঘটবৃত্তিতে শরণদেব 
পিখিয়াছেন_-“ইয গতাবিত্যতঃ কিপি। দ্বয়ং দৈধং গচ্ছন্তীতি দ্ধযেয: তেযাম্।৮ (১1১৩২ )। 
পাতগ্রলসম্প্রদায়ে ইহা প্রত্যুক্ত হইয়াছে । চাক্রবর্শণের প্রাচীনতবসন্থন্ধে বাযুপুরাণের কথায় 
আামরা আস্থাবান। তিনি সম্ভবতঃ হারীতকাশ্তপের প্রপৌত্র। কাশিকাঁয় লিখিত আছে 
চক্রবর্নীণোহপত্াং টাক্রবশ্ণঃ? (৬1৪1১৭০ )। অস্টাধ্যাঁয়ীর ৬১১৩০ স্থত্রে পাঁণিনি ইহাকে 
রণ করিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে চাক্রবন্মণীয় ব্যাকরণের লোপ হইয়াছে। 

আপিশল ব্যাকরণ। 

আঁপিশলি অপিশলের পুত্র এবং সার্ববৈদ্য যাজ্ঞবন্ক্য খধির শশ্ডর। তিনি নানা গ্রন্থ 
গন করেন, যেমন-_ভষ্টাধ্যায়ীনামক আপিশলব্যকরণ, ধাতুপাঠ, প্রাতিপদিকপাঁঠ এবং 
স্তন বা সাম্তন্ত্র। শেষোক্ত গ্রন্থে সামবেদীয় স্তোভরাশির গ্রয়োগাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ঝাগাপক দুর্গসিংহের কথায় মনে হয় তাহার একখানি ছন্োগ্রস্থও ছিল। এ সমস্ত 
গুতক বহুকাল পূর্বে তিরোহিত হইয়াছে। আপিশলির ব্যাকরণ “আপিশল বলিয়া এসিদ্। 
স্রা্ায়ীতে আপিশলি স্বৃত হইয়াছেন। কাত্যায়নের পূর্বসূত্রণিদ্দেশো বাপিশলমধীতে 
১২1৪৮) বা্তিকে আপিশল ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরদন্তের মতে পাণিনির 
গম 'এবং তাহার পূর্বেও এই ঝাঁকরণ প্রচলিত ছিল (৫২৩ গৃ*)। কাঁশিকাঁয় “অঞ- 
দদ্িরদাভতাদেঃ.....৮ (81২৪৮) ইত্যাদি যে আপিশলীয় শ্লোকদয় দৃষ্ট হয় তাহা সম্ভবতঃ 
"শদায়লব। কলাপচন্তরে স্থেণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_“অর্থে পদমাহুরৈজ্ৰা:, বিভক্তযস্তং পদমাঁছ- 
াপিশলীয়াঃ, হপতিঙস্তং পদং পাণিনীয়া:.. ...” (সন্ধি ২০)। বাঁমনের কথায় বুঝা যায় যে, 

৩৯ 
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আ'পিশলের একটা সুত্র ছিল-_'তুরুস্তশম্যমঃ সার্বধাতুকান্্ ্ছন্দসি+ (৬২০ পৃ*)। পাঁণিনি কিন্ত 

ভাষাঁয় এঁ সকল ধাতুর প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন (৭৩ ৯৫)। তদমুসারে প্রয়োগও দৃষ্ট হয়__ 

নুদুষ্তরং ব্যাকরণং স্তবীমি ভূয়ন্তবীমীহ হিতেচ্ছয়েতি” ( আঁ ৩৫৫ দৌর্গটাকা)। মাধবীয় 

ধাতুবৃত্তির অষ্টমগণস্থিত “ধণুগতে? লইয়া! ততপ্রসঙ্গে সায়ণাচাধ্য আপিশলির ছুইটা সথত্র 

দিয়াছেন_ “করোতে ৮5, এবং “মিদে শ্ (৩৫৭ পৃণ)। ইহা ব্যতীত নানা প্রাচীন গ্রন্থে 

আপিশলের যে সকল স্ত্র বা বচন পাওয়া যাঁয় তৎসমুদাঁয় সংগৃহীত হইয়াছে । কাশিকাঁয় লিখিত 

 আছে-_-আপিশলম্। পুফরণম্ত (৪1৩/১১৫)। পু বোধ হয় একটী সঙ্কেতশব্ধ, যেমন 

বর্তমান ধাতুপাঠের “বু সঙ্কেত। স্ৃতরাং আপিশলদন্বন্ধে জয়াদিত্যের মতে বুঝিতে হইবে-_ 

আঁপিশলিরত্র যুগপতৎ্কালভাবিনাং বিধীনাং মধ্যে দশ পুষকরণামি কৃত|। কালমগ্যতনাদিকং 

পরিভাধিতবান্। 

নিরুক্তের স্কান্দভাস্তে আপিশলীয় ধাতৃপাঠের বচন আছে। ভর্তৃহরি জিনেন্ত্রবুদ্ধি এবং 

অভিনবশাকটায়নের মতে পাণিনীয় ধাতুপাঠের সঙ্গে আপিশলীয় ধাতুপাঠের কিছু ফিছু 
পার্থক্য ছিল। ভর্তৃহরির মতে আপিশলির এবং পাণিনির সর্ধাদিগণীয় পাঠ সম্পূর্ণ পৃথক্। 

ইহা জানিয় ভাগ্াদির সাহাধ্যে আপিশলীয় পাঠের স্বরূপনির্ণয়ে আমরা যত্তরবান্ হইয়াছি। 

নবীন কৌমারমন্প্রদায়ে 'গতার্থাদিযু ক্মৈব নীখাগ্যাদিযু কর্তৃতা ।-....৮” ইত্যাদি শ্লোক 
আপিশলিস্বৃত বলিয়া বদন প্রচলিত আছে, আমর! কিন্ত উহার কর্তৃত্ব মগ্ডনাচা্যে গ্রতিপাঁদন 

করিয়াছি। 

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ। 

অগ্টাধ্যায়ীতে ব্যাড়ির নাঁম নাই, কাত্যাঁয়ন কিন্তু “দ্রব্যাভিধাঁনং ব্যাড়িঃ (১1২৬৪) এই 

বা্তিকে ব্যাড়ির নাম করিয়াছেন। পাণিনীয় বাত্তিকপাঠের আর্তে কাত্যায়ন বলিয়াছেন-_ 

“মিদ্ধে শব্বার্থসপ্বন্ধে-.. ইত্যাদ্দি। ইহার উপর দীপিকাঁয় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন_-“সংগ্রহোই- 

প্যন্তৈব শান্্রন্তৈকদেশ: | তাত্রৈকতন্তত্বাদ্ ব্যাড়েশ্ট প্রামাণ্যািহাঁপি তখৈব সিদ্ধশব্ধ উপাত্ত; ॥ 

আবার মহাভাস্ে স্থৃত হইয়াছে--“শোভন! খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্ত কৃতিঃঃ (২৩৬৬) এই 

ছুই জনের কথায় উপপন্ন হয় যে, দাঁক্ষায়ণ ব্যাঁড়িই পাণিনীয় ব্যাকরণের “সংগ্রহ” নামক 

নিবন্ধগ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। সুতরাং পাঁণিনির পর এবং কাত্যায়নের পূর্বের দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ির 
সত্তাসময় অনুমান করা৷ অস্বাভাবিক নহে (ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ, পরিরচয় ১৩৪৩ কাঠ্িক )। 
কিন্ত পাণিনির বহুপূর্ব্র কুলপতি শৌনক অন্য এক ব্যাঁড়ির নাম করিয়াছেন। তাহার 
বিকৃতিবললী এখনও দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদনিধি শৌনকের শিল্প। 
বেদনিধি সম্ভবতঃ কুলপতির পূর্বপিতাঁমহ। অতএব 'ব্যাঁড়ি নামে দুইজন স্বতত্্ব্যক্তির 

অন্তিত্বন্বীকার আবগ্তক। 
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পাঁণিনির শিল্প ভ্রিনয়ন বলিয়াছেন__শঙ্করঃ শাহ্ষরীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রীয় ধীমতে... 

তশ্মে পাঁণিনয়ে নমঃ ॥৮ (পাণিনীয়শিক্ষা )। ইহার ভাগে রাঁঘবাচার্ধ্য এবং পঞ্রিকাঁয় ধরণিধর 

পিখিয়াছেন--“দাক্দীপুত্রায় দাক্ষীনায়ী খষিকন্তা1! তৎপুত্রায় পাঁণিনয়ে...১। মহাভায়েও 

সম্ভবতঃ সংগ্রহ হইতেই একটী কারিকা অনুম্থত হইয়াছে 

“সর্বে সর্ব্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্ত পাঁণিনেঃ | 

একদেশবিকারে হি নিত্যত্বং নোপপছতে ॥৮ (1১1১৯, ৭১1২৭ )। 

হৃতরাং দাক্ষী পাণিনির মাতা । তিনি দক্ষের কন্যা এবং দাক্ষির ভগিনী। দাক্ষির পুত্র 

দাক্ষায়ণ। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন_-দাক্ষিঃ পিতা, দাক্ষায়ণঃ পুত্ঃঃ ( কাঁশিকা ২৪।৬০ )। 

অতএব দাঁক্ষি পাণিনির মাতুল এবং দাক্ষায়ণ তাহার মাতুলপুত্র। পাণিনির প্রাতিপদিকপাঠ- 

স্থিত স্বাগতাদিগণে ব্যড়মুনির নাম দৃষ্ট হয়। বাড়ের পুত্র ব্যাঁড়ি, আর দাক্ষির পুত্র দাক্ষাঁয়ণ 

(ব্যাড়ি)। ইহাতে অন্তমান হয় বে, শৌনকোক্ত ব্যাঁড়ির পিতা ব্ড়মুনিই স্বাগতাদিগণে 

ণঙ্ষিত হইয়াছেন। অতএব ছুইজন ব্যাড়ি ছিলেন_ একজন পাঁণিনির পূর্ববন্তী প্রাচীন 
ব্যাঁড়ি, আর একজন পাণিনির সামসময়িক দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি। 4$11)৫]011কথিত “ভৈষজ্য- 

তন নামক 1১07078001)018-প্রণেতা বিক্রমসভ্য ব্যাড়ি একজন রাসায়নিক, তিনি 
বৈমাকরণ নহেন। স্তরাং তাহার সহিত এ দুজন ব্যাঁড়ির কোনও সন্বন্ধা নাই। 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন-_'দ্রব্যাভিধানং ব্যাঁড়িঃ? (১।২।৬৪)। মূলের ৪৪৭-৮ পৃষ্ঠায় আমরা 

হহাঁকে প্রাচীন ব্যাড়ি বপিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি । শাকলপ্রাতিশাখ্যে ইহার নাম পাওয়া 

বায।, স্পন্মে ছখিত হইয়াছে-“্যণা ব্যবধাঁনং ব্যাঁড়িগালবয়োঃ এবং লঘুবৃত্তিতে পুরুযো ওম 

খাশথাছেন_-ইকাং বণভি বাবধাঁনং ব্যাঁড়িগালবয়ো রিতি বক্তব্যম্ত (৩৫৪) ৪৪৬, ৫২৬, 
€৩১ পৃ*)।  অগ্রীধ্যায়ীর ৬।১।৭৭ স্ত্রীয় লঘুবুত্তি হইতে উপপন্ন হয় যে, গালবব্যাকরণের 
শ্াঁয় ব্যাঁড়ীয় ব্যাকরণেও সুত্রিত হইঘ়াছিল-'ইকাং যণি প্যবধানম্ | এ ব্যাঁড়িও প্রাচীন 

াড়ি। কারণ প্রথমতঃ গালবের সঙ্গে ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ 

থে নিয়ম অষ্টাধ্যায়ীতে লঙ্ঘিত বা পরিত্যক্ত তাহা! কখনও পাণিনির ভ্রাতা দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি 
সমর্থন করিতে পারেন ন|। শৌনকের খক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাঁড়ির নাঁমে যে সকল মতবাদ 
উপন্বন্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন ব্যাড়ির একখানি ব্যাকরণ নিঃসন্দেহে অন্মিত 
ইয়া থাঁকে। প্রাচীন আচারধ্যদের কথা হইতেও ইহা উপপন্ন হয়। কাঁশিকায় 

গয়াদত্য বলিয়াছেন__ব্যাড়যাপজ্ঞং ছুষ্করণম্্” (২1৪।২১)। দছ্যুণ্শব “বৃৎনঙ্কেতের স্তাঁয় 

টুঝিতে হইবে। তন্ত্প্রদীপাদির মতে উহার অর্থ হইতেছে _ব্যাড়িরাচার্ধ্যঃ স্বশ্মিন্ ব্যাকরণে 
ঠপকাণভাবিনাং বিধীনাং মধ্যে দশ'দুষঠকরণানি কৃত্া পরিভাষিতবান্ প্রথমং ভূতাধ্যং 

পশ্চাদ্ বন্তমান]ুদিকং কালমিতি | হরদত্তের মতেও বল! যাঁয়--মআান্তাধ্যাদুখানাদিত্যাি কাল- 

পারভাষাুক্তং ব্যাকরণং দর্শছুষ ,করণানি বিধায় কৃতবান্। কিন্ত ব্যাকরণের তবে কেহ উপজ্ঞা 
৪৯ 
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দাবী করিতে পারেন না। কারণ উহা! শ্রুতির ন্যায় চিরপ্রবৃন্ত। আর ব্যাকরণের স্মৃতিত্বই 

যদি অভিমত হয় তাহা হইলেও মীমাংদকর্দের ভাঁষাঁয় বলা যাইতে পারে পূর্ববিজ্ঞানবিষয়ং 
বিজ্ঞানং স্থৃতিরুচ্যতে। পূর্বকজ্ঞানাদ্ বিনা তস্তাঃ প্রামাণ্যং নাবধারধ্যতে |” অন্যত্র উক্ত হইয়াছে 

-এমন্বাদীনামপি ঘদ্দি প্রথমং কিঞ্িও প্রমাণং সংভাব্যতে ততঃ স্মরণং ভবেনান্তথা” | সুতরাং 

আমাদের মতে “উপজ্ঞ।শবের অর্থ হইতেছে--11)601650 10001600611) 019 07000 91 

7000507676101) অ110]) 15 100৮ 1101000 00া। 79 61016101. যাঁহাই হউক, গ্রাচীনদের 

কথায় ব্যাঁড়ির একথাঁনি ব্যাকরণই লক্ষিত হইতেছে, মংগ্রহগ্রন্থ নহে । তবে নাম না পাওয়ায় 

উহাকে ব্যাঁড়ীয় ব্যাকরণ বলা হইয়াছে । শৌনকমুনি বিকৃতিবন্লীর উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং 

বিরুতিবন্লী প্রাচীন ব্যাড়ির কৃতি । গ্রাত্বিকদের মতে “পরিভাষাপাঠ ও 'উৎপলিনী'কো 

দাক্ষাঁয়ণব্যাঁড়ি কর্তৃক রচিত হয়। ইহা অবিশ্বান করিবার কোনও কারণ নাই। লিঙ্গান্তশাসন 

উৎপলিনীর অংশবিশেষ । উৎপলিনী এখন পাওয়া যাঁয় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উহার 

যেসকল বচন দুষ্ট হয় ততসমুদায় উদ্ধত হইয়াছে (৪০২, ৪২১১ ৪৯৭, ৫৩০ প্রভৃতি পৃ 

ষ্টব্য )। ব্রিকাঁগশেষে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন -'ব্যাড়ি বিন্ধ্যস্থো নন্দিনীহৃত:) | ইনি 

সম্ভবতঃ দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। এরূপ হইলে নন্দিনীকে দাক্ষির পত্রী এবং পাঁণিনির মাতুলানী 

বলিতে হইবে। নবীন মৌগ্ধবোধদের মধ্যে উৎপলমালিনীর শ্লোক ব্যাড়ীয় উতৎপলিনীর 

শ্সোক বলিয়া প্রচলিত আছে। ইহা প্রামাদিক। কারণ উৎপলমালিনী শুভাঙ্গপ্রণীত 

কোধবিশেষ। ধারানগরে দশম থুষ্টশতাব্বীয় ভোজরাঁজ সাহসান্ব* মুঞ্জবাক্পতির সভায় ইহা 

গ্রণীত হয়। | 

ভর্তৃহরি গ্রভৃতি পাণিনীয় আচীধ্যগণ বলেন যে, সংগ্রহগ্রন্থে চতুদ্ঘশসহআ্র বিষয় একলক্ষ 

শ্লোকে উপনিবদ্ধ ছিল। বেদব্যাঁস ব্যতীত এরূপ বিপুল গ্রন্থ করা অন্য কাহারও পক্ষে সস্তবপর- 

নহে বলিয়া আমাদের মনে হয়» প্রথম ব্যাঁড়ি সাধারণভাবে ব্যাকরণের উপর একথানি “সংগ্রহ 

নামক গ্রন্থ করেন এবং তারপর দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি উহার উপর পাঁণিনিনয়োপযোগী প্রতিসংস্কার 

করায় গ্রন্থের আকার বিপুল হইয়াছিল। অতএব দাঁক্ষায়ণ ব্যাঁড়ির সংগ্রহ প্রাঁচীনব্যাঁড়িকুত 

পপ পিল তি শিশ্ীশাশিট 1টিিশতি ৯ 

* এই সাহদাঙ্ক কে এবং তাহার বৃত্ান্তই বা কি- ইহা লইধা এ্রতিহাসিকগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছেন 

ফেছ কেছ বলেন ইনি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বা গন্ধমাপনাদিগ্রণেত! শ্রীবর মহেন্দ্রবিক্রম। অনেকে আবার ম: 

করেন, 'শশা্ক'স্থলে প্রমাদনশত; 'সাহসাস্ক' লিখিত হইয়াছে। এ সকল কথা ঠিক নহে। ধারাধিপতি 'ভাজদেবে 

জোষ্ঠতাত ১*থৃষ্টশতান্দীয় মুগ্জবাফ্পতির 'সাহসাঙ্ক' উপাধি ছিল। ইনি ভোজপিতা সিদ্ধুর জোষ্ঠত্রাস 

মছেশ্বর বৈস্বের এবং পম্মগুপ্তের 'লাহসাস্কচরিত' দেখিলেই এ কথার সত্যতা উপপন্ন হইবে। ইহার নামে একথা 

'কোধগ্রস্থের উল্লেখ গাওয়া যায়। €কশবের কলগ্রমে 'সাহসাঙ্ক' নাম দৃষ্ট হয়। ১১১১ ধৃষ্টাক্য় বিশ্বপ্রকাশে 

হইয়াছে--“ভোগীন্দর-কা ত্যারন-সাহসাস্ক-বাচণ্গতি-ব্যাড়ি-পুরঃসরাণাম্*..'*” 
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প্রাক কথন 

সংগ্রহের 10200 £9980910.. আমাদের এই মতবাঁদ কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে । ইহাতে 

পুণ্যরাঁজের আনুকূল্য আছে (৫২৯ পৃ দ্রষ্টব্য )। 

পতঞ্জলিমুনি উক্ত সংগ্রহগ্রস্থ বিশেষভাবে পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন__“সংগ্রহ 

এত গ্রাঁধান্েন পরীক্ষিতম্ 1৮ গ্রন্থ অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া পতঞ্জলির ন্যায় তব্বাভিনিবেশী 

প্রমাণপুরুষও বলিয়াছেন_-“শোভন! খলু দাক্ষায়ণন্ত সংগ্রহস্ত কৃতিঃ” (২৩।৬৬)। বহুদিন 

পূর্বে সংগ্রহগ্রন্থ লুপ্ত হইলেও উহার অত্যন্ত লোপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ কাত্যায়নের এবং 

পতগ্রলর গ্রন্থে সংগ্রহের অনেক শ্লোকাঁদি অনুপ্রবেশ করিয়াছে । কাত্যায়নম্থত পাণিনীয় 

বাঠিকপাঠের আরস্তে ম্থৃুত হইয়াছে-সিদ্ধে শব্দার্থসন্বন্ধে "১ ইত্যাদি এবং তাহার উপর 
ভাঁগ্রনীপিকাঁয় ভর্ভগরি স্পষ্ট বলিয়াছেন__'সংগ্রহোহপ্যান্টৈব শাঙ্ীস্যিকদেশঃ | তাত্ৈকতত্ত্বাদ্ 

ব্যাড়েশ্ প্রাগণাদিগঁপি তখৈব সিদ্ধশন্ধ উপান্তঃ।” ভর্তূহরির পূর্বের গ্রন্থথানি লুপ্পু হইলেও 

ইচাঁর অনেক গ্নে(ক তাহার জান! ছিল। সম্ভবতঃ আচার্যপরম্পর! এ সকল শ্লোক অধিগত 

চয। তনাধ্যে কতকগুলি কিন্ধ 'এখনও ভর্তহরির নামে প্রচলিত আছে। বাক্যপদীয়ের 

“শুদ্ধান্যেচ্চাঁরণে স্বার্থ; প্রসিদ্ধো যস্য গম্যতে *::-৮ (২১৮৭) ইত্যাদি গ্লোক এবং ঘ্যস্ন্স্য 

প্রযোঁগেণ যহাদিব নিধজ্যতে '*:-৮ (২১৮৮) ইত্যাদি শ্লোক ব্যাড়ীর সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত 

বপিয়া মনে হয়। রী শ্লোকদ্বয়ের উপর পুণ্যরাঁজের পূর্বগীঠিকা ও ব্যাখ্যা দেখিলে আমাদের 

মন্মান সমধিত হইবে। অষ্টাধ্যাম়ীর ৮২।১০৮ স্ত্রীয় কাঁশিকায় “কিন্ত যণা ভবতীহ ন 

পিদ্ধম্ ..” ইত্যাদি গ্লোকদয় ব্যাঁড়ীয় সংগ্রহ হইতে অধিগত হইয়াছে। 

শাকল্য-ব্যাকরণ। 

অষ্টাধ্যার়ীতে এবং ঝজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে নামগ্রহণপূর্রবক শাঁকল্যের নানা মতবাদ 

উদ্ধত হইয়াছে । যাক্ীয় নিরুক্তে এবং শৌনকীয় বৃহদ্দেবতাঁর অন্ুবাঁকান্তক্রমণীতে শাকল্যের 

শন'আছে। বুহদারণ্যকে শাকলা-যাজবক্কের তর্কবিতর্ক ( [91017710 600111)711001)৮) সবিস্তর 

বণিত ভইয়াছে। কেহ কেহ খক্প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের কর্তৃত্ব অন্গমান করেন (1) 181, 

0105০, [708,৮০1 19. 100. 005-70)। আমরা! কিন্তু শৌনককে উঠার প্রবন্ত! বলিয়াছি। 
চটি উ11117173ও এই মতের পক্ষপাতী | জান্মীন্দেণায় পঞ্ডিত 1১01 10719179 মহোদয় 

পিখিরাছেন--91016 75110090123 69 06 56560109170 0076 শাকল্য 1৭ 06 

101)0] 20101০001 খক্প্রাতিশাখ্যঃ 00971590000 ০0161001900 16 ৭01 

শোনক” (]]10, ০]. খা], 1937 )। শাকল্যপ্রাতিশাখ্যেও শাকল্যের কর্তৃত্র লইয়া 

মশেঠ আছে । সম্ভবতঃ শৌনক কর্তক বা শাকলগণ কর্তৃক উঠা প্রণীত হয়। কাশিকায় লিখিত 

মাছে-শাকলেন প্রোক্তমধীরতে শাকলাঃ | তেষাং সঙ্ঘঃ শাঁকলঃ 1” (81৩।১২৮)। আমাদের 

অগ্ভমানে 10710 1]118009 এর আনুকুল্য দৃ্ট হয়। ইহা ব্যতীত শাকলপ্রাতিশাখ্যে 

শাকল্যের পরবর্তী শাঁকটায়নের নাম পাওয়া যাঁয়। কিন্তু শীকল্যের সংহিতা একখানি 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

অনুপম গ্রন্থ। ইহার জন্য তিনি খধিসমাঁজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন 

-শাঁকল্যেন স্থুকৃতাঁং সংহিতামস্নিশম্য দেব: প্রাবর্ষৎ (১1৪1৮৪)। ব্রহ্ধাগু-পুরাণের মতে এ 

গ্রন্থ করিবার পর তিনি “দেবমিত? বলিয়! অভিহিত হন। সার্বববেদ্য শাঁকল্যমুনি সত্য শ্রীর শিশ্ 

এবং রথীতর শাকপুণি ও বাঙ্কলিভীরদ্াঁজের সতীর্ঘয। সত্যশ্রীর তিনজন শিশ্বই বৈয়াকরণ 

ও শাখাপ্রবর্তক। নিরুক্ত এবং বেদভাস্তাদি হইতে জানা যাঁয় যে, চাতুর্বৈগ্ভ শীকপুণি 
একজন নৈরুক্ত বৈয়াকরণ ছিলেন। শাঁকপুণ তাহার পিতা । “শীকাঁন্ যঃ পৃণয়তি সংহস্তি স. 

শাঁকপুণ:--এইরূপ নামনিরুক্িহেতু মনে হয়, তিনি শাকর্দিগের নেতা ছিলেন। তবে কি 
উাঁহাকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিব) না! কৃপাচার্য্যের ন্াঁয় শঙ্ত্রো পন্ধীবী ব্রাহ্মণ ভাবিব? ঘযাহাই 

হউক, তীহাঁর পুত্র শীকপুণি তপোবলে খধিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শাঁকল্যব্যাকরণের থে 

যে সুত্র এখন পাওয়া যাঁয় তাহ। উদ্ধত হইয়াছে । 

ভারদ্বাজীয় ব্াাকরণ। 
ভাঁরদ্বাজ একজন বৈয়াকরণ এবং শাখাপ্রবর্তক ধর্মশান্রকার। অগ্টাধ্যাধীতে এবং 

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাঁখ্যে তাভার নাম আছে। শিক্ষা ও ব্যাকরণ ব্যতীত তিনি শৌতণ 

এবং গৃহসত্র প্রণয়ন করেন। গোত্রপ্রবর্তক ভরদাজকঝ প্রগাঁরিত উন্দরমতবাদই বোধ ২ 

ভাঁরদাঁজীয় ব্যাকরণের বীজ । বাযুপুরাণ এবং ব্রন্মাগুপুরণ হইতে জানা যায় যে, তাহাৰ 

সম্পূর্ণ নাম ছিল-_বাঞ্চলি ভাঁরদবাজ। বাস্কলের পু বলিয়া তাহাকে বাঙ্কলি বলা হইত। বাঁধের 

একখাঁনি উপনিষদ আছে। তিনি সম্ভবতঃ পৈলের শিশ্য। বাঙ্কলি ভারদ্বাজ সত্যশ্রার শিখ, 

গা্যের গুরু, এবং শীকলোর ও শাকপুণির সহাধ্যায়ী। তাহার উপলেখভাগ্য এখনও 

[37008 007৮7] 1/)তে সুরক্ষিত আছে । ইহার অনেক বিষয় অষ্টাধ্যায়ীতে প্রবেশ 

করিয়াছে । যাঁজ্ঞবন্ক্যের পৌত্র এবং কাতীয়স্থত্রকৃৎ কাত্যায়নের পুত্র পুষ্পস্থত্র ও ফুলপোত গ্রণেত 

বররুচিও ভারদ্বাজের নিকট খণী। শারীরকভাস্কে বাস্কলির নাম পাওয়া যায়। গুরুশিস্ত নখ 

হেতু ভাঁরদ্বাজীয় এবং গাঁগীয় বংশধরগণের মধ্যে বিবাহ সম্ভবপর কি না তাহা লইয়া না"! 

গ্রন্থের উদয় হইয়াছে যেমন-_'ভারদ্বাজগাগ্্য-পরিণয়-প্রতিষেধবাদার্ঘঃ, ইত্যাদি। ভারদ্বাজীয 

ব্যাকরণ এখন পাওয়া! যাঁয় না, তবে বররুচি কাত্যায়নের পূর্বে ভারদ্বাজ সম্প্রদায়ের 
বৈয়াকরণগণ পাণিনীয় স্থত্রের উপর যে সকল বান্তিক করেন ততসমুদয় উদ্ধৃত হইয়াছে। শু 

যাঁ, কাত্যায়নের সময়ে এ কল বার্তিকের লৌপ হইয়াছিল এবং পরে সম্প্রদায় কর্তৃক সে? 

পুনরুদ্ধত হয়। কেহ কেহ বলেন, কাত্যাঁয়নের পর এ মকল বাপ্তিক প্রণীত হইয়া থাকিবে 

ইহাঁও অসম্ভব নহে। ভাতে গ্রায় দশবার ভার্দাজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কখনও ক 

কাত্যায়নের বার্ধিকাপেক্ষা ভারদাজীয় বান্তিকের উৎকর্ষ দেখা যায়। 

গালব ব্যাকরণ । 

অষ্টাধ্যায়ীতে গালবের নাঁম বন্ুবাঁর স্থৃত হইয়াছে । তাহার ব্যাকরণ গালবব্যাকর' 
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প্রাক কথন 

বলিয়াই প্রচলিত ছিল। তিনি শাকল্যের শিষ্য এবং ততপ্রবর্তিত শাখা “শাকলশাখা” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। তিনি গালবীয় শিক্ষার প্রবক্তা হইলেও ক্রমকাঁর নহেন। ক্রমকার গালব একজন 

স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। স্বপ্নে স্ত্রিত হইয়াছে__“ষণা ব্যবধাঁনং 

ব্যাড়িগালবয়োঃ”। লবুবৃত্তিতে পুরুষোত্তম লিখিয়াঁছেন_-“ইকাঁং ষণ.ভি ব্যবধানং ব্যাড়িগাঁলবয়ো- 

রিতি ব্যক্তব্যম্” (৬/১।৭৭ )। মনে হয়, ব্যাঁডীয় গ্রন্থ হইতেই ছকাং যণভি ব্যবধানম্, সরটী 
গালবে গ্রবেশ করে। অগ্টাধ্যায়ীতে এরূপ কোনও স্ত্র নাই বা নিয়মও নাঁই। কিন্ত 

কাঁলিদাসাঁদির গ্রন্থে €ত্রিয়স্বকম্ঃগ্রভৃতি পদ প্রয়োগারূঢ় থাকায় অন্তান্য বৈয়াকরণদের মধো 

কেহ কেহ এ নিয়মটী গ্রহণ করিয়াছেন। “আঘুর্ধেদমহোদধি” নামক বৈগ্গ্রন্থকৎ সুপ্রসিদ্ধ 

কবিরাজ স্ষেণবিগ্ভাডূষণ বলেন_-ব্যাকরণস্ত সর্দপারিষদতাঁৎ কুত্রচিৎ কশ্চিদেব পক্ষ আঁিনত 

ইতাদোবঃ| (কলাপচন্দ্র)। কিন্তু পাঁণিনীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে পরিতৃপ্ত নহেন। প্রপিদ্ধেব 

শাগ এবং অপ্রসিদ্ধের গ্রহণ দেখিয়া তাহারা বলেন__ 

“অপাত্রে রমতে লোকো গিরৌ বর্ষতি বাসবঃ | 

অন্থন্ত্রীধু মনো যাঁতি কুলক্ত্রীধু ন গচ্ছতি ॥ 

শোৌনকীয় বৃহদ্দেবতাঁদি হইতে জানা ধায় যে, গাল একদন এতিকরও ছিলেন । 

॥তিচত্দিকায় এবং কালমাধবে ভাহার বচন প্রঘাণরূপে উদ্ধত হইয়াছে । শিক এবং 

রচদ|এণ্যকস্থিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের চরম ভাগে গালবের নাম পাওয়া যাঁয়। 

শ(কটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং গার্গীয় ব্যাকরণ ব! অক্ষরত্্সূত্র ৷ 
“শাকটায়নীয় ব্যাকরণম্্” বা 'শাকটায়নম্ত বলিলে সাধারণত; মষি শাকটায়নের 

গাকরণ বুঝায়, কারণ জৈনশাকটায়নের ব্যাকরণ 'ধদ্দান্ছশাসন, নামে প্রপিদ্ধ। এখন 

থিণুপি ব্যাকরণ বপিলে আমরা পাণিনি-কাত্যায়ন-পতগ্জলিম্বত বাঁকরণ বুধিমা থ|কি, পতগ্শির 

ণ কাত্যায়নের পূর্বে কিন্তু ব্রিমুশিব্যাকরণ বণিলে কলেই শকটি-শাকটি-শাকটাযণ- 
প্রমাধিত ব্যাকরণ ( 60107160 070108) ) বুঝিতেন। এ সম্বন্ধে কাতন্ত্রপরিশি্টের 

মিণীবাদিষু ৮* সত্রীয় বৃত্তি ও গোপীনাথের টীকা দ্রষ্টব্য। নানা ব্যাকরণে “শকটি'বলিধা 

একটা সংজ্ঞাশব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎসন্বন্ধে কোনও সংবাদ পাওয়া যাঁয় না। “কটি? প্রথম 
প্রকৃতি শকটের নামান্তর বা ভ্রাতা বলিয়া! মনে হয়। তদন্গসারে শাকটিকে শকটের পুর বা 

একটির ল্লাতুষ্পুত্র বলিতে হইবে। শাকটায়ন বোধ হয়, শাকটির পুত্র এবং শকটের 

“বাপত্য। সম্ভবতঃ পোন্র। তাহা হইলে শাঁকটাঁয়নীয় ব্যাকরণে তিন পুরুষের কর্ন 
এইমান করিতে হয়। ব্যাগ্রভৃতির শ্লোকবাত্তিকস্থ “শকটগ্ত চ তোকম্? বাঁক্যাশের 
াখ্যায় কৈয়টাচার্য “তাক'শব্ধের অপত্যবাঁচকতা বলায় অনেকে শাকটায়নকে শকটের 

মশস্তরাপত্য অর্থাৎ পুত্র বুঝিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ “অপত্য”শবদ পুত্রপর্ধ্যায় হইতে 

পারে এবং পোত্রাদিপধ্যায়ও হইতে পারে । কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন_““অপতনাদ- 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

পত্যম্। যোহপি ব্যবহিতেন জনিত; সোপি প্রথমপ্রকুতে রপত্যং তবত্যেব” (€ ৪১1৯৩ )| 

তারপর শাঁকটায়নীয় এবং পাঁণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণদ্য়ের পার্থক্যস্থচক লক্ষণ দশিত হইয়াছে। 

শকলপ্রাতিশাখ্য, শৌনকীয় খক্প্রাতিশাখ্য, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা, আধর্বণপ্রাতিশাখ্য বা 

কৌতসব্যাকরণ, খক্তন্ত্রব্যাকরণ, নিকুক্ত, পাণিনীয় সুত্রপাঠ, বাজসনেযি প্রাতিশাখ্য, পাঁণিনীয় 

বাত্তিকপাঁঠ, মহাঁভাম্ত এবং অন্থান্ত গ্রন্থে শাঁকটায়নের যে সকল স্থত্র সংবাঁদ বা মতামত পাওয়া 

যাঁয় তৎসমুদাঁয় মূলে দুষ্ট হইবে। অপরার্ক হেমান্রি কমলাঁকরাদির গ্রস্থ হইতে জান! যায় যে, 

স্বৃতিশীস্ত্েও শীকটাঁয়ন একজন প্রমাঁণপুরুষ ছিলেন। তীহার একখানি উপনিষদ আছে। 

শঙ্ষরাচাধ্য উহার ভাষ্য লিখিয়াঁছেন। শাঁকটাঁয়নের খকৃতত্ত্রব্যাকরণ হইতে পাণিনি যে 

সকল স্ৃত্রব! স্থত্রাংশ লইয়াছেন ততসমুদায় মূলের ৫৪০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থ 

৪1৩।১০১ ভাস্বোক্ত জালুকপ্লোকের আকরম্বর্ূপ একটা স্প্রাগিন গাথা (87)0101)6 1010)0177] 

৮৮৪6 00108100001) 1701) 01001 €101005 ) ৃ ষ্ট হয--যে নৌভিঃ প্রতরন্তি মানসং 

কাশ্মীর: সলিলম্। মদানস স্তানশ্বপথে বশীকুথা মৃধীন্দো দিবি দানবানিব। নৈবোদকমন্তি পাবে 

ন পক্ষা উৎপতনায়। স্তোমমকৃপণং বত। সারসো! মৃগো মণ্ডুকো বিললাঁপ। ধণ্বন্যুপচিত্রকপাওু- 

পলাঁশকমংস্াকাঁঞজহি। জাঁলকাঁকেন গরণীষু চ মত্স্যকামানাহননাংনকন্য বিদিশানি সাঁমি- 
কম্॥” ( খকৃতন্ত্ব্যাকরণ )। সপ্তমখুষ্টপূর্বশতাব্বীতে শৈবধন্মাবলম্বী জালুক কাশ্মীরের রাজ! ও 

কবি ছিলেন (রাঁজতরঙ্গিণী ১১৩)। নন. []. 11501) সাহেবও ইহা স্বীকার করেন। 
শকটায়ন মুনি শিশিরশাখার অন্তর্গত । শৈশিরীয় শিক্ষায় তাঁহার নাঁম পাঁওয়া যায়। 

সাঁ়ণাঁচার্য্যের ভাগিনেয় অহোঁবল ভট্টের মতে “ব্যোহস্বাঘোভোভগো? এই মন্ধিস্ত্রটী প্রথমে 

মহর্ষি শাকটায়ন কর্তৃক স্মৃত হয়। নবম খুষ্টশতাব্দীয় জৈন শব্দান্রশাসনে উহা এখনও সুরক্ষিত 
মাছে। খক্তন্ত্রে তোঁধি। বণিয়া একটা সুত্র দৃষ্ট হয়। হ্ুত্রটীর অর্থ হইতেছে_-তোপধ 

'অকাঁর এবং ষকাঁরের মধ্বর্তী বিসর্জনীয় স্থানে উ হয়। শুনা যাঁয় আগ্যিকাতন্স্থ “তোপধ- 

শ্ষসাঁনাং চ বা” সুত্রের স্তাঁয় শাঁকটায়ন ব্যাকরণেও “তো শরি” বলিয়া! একটা হুত্র ছিল। “তে 

শরি, অর্থাৎ তোঁপধ অকাঁর এবং *শষস” বর্ণসমূহের মধ্যবর্তী বিসর্জনীয় স্থানে উ হয়। ইহা 
অগ্রাধ্যায়ীস্থ “হশি চ৮ এবং শার্বববর্্িক কাঁতন্তস্থ “অঘোষবতশ্চ” হুত্রদ্ধয়ের ব্যতিক্রম বা অপবাদ। 

শাঁকটাঁয়নের এবং আগ্যকাতস্ত্রের শ্মরণহেতু চৈত্রকৃটীতে বররুচি বলিয়াছেন--“কচিদঘোঁষেহপি 

উত্বং ভবতি, যথা--বাতোহপি তাপপরিতো পিঞ্চতীত্যাচষ্টে” (৬নুত্রীয় কাঁতন্ত্রসন্ধি ক্বিরাঁজ)। 

চৈত্রকৃটীর প্রতিসংস্বর্ভা যশোমান (যশস্বান্) এবং কাতন্ত্ের লঘুবুত্বিকার ভাবসেনব্্ৈবিদ্য ইহা 

সমর্থন করিয়াছেন। খক্তন্ত্রে শাকটায়নও বলিয়াঁছেন_-“পরীতে। ধিঞ্চতা-যাম্্” | | 

মহধি শাকটায়নের “ভূব্যোদিৎ"ত্রটী কাঁতন্ত্বৃত্তিকার দুর্গসিংহের কিছুকাল পরে 

আঁচার্যযপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া! অভিনব শাঁকটাঁয়ন কর্তৃক তদীয় শব্দানগশাঁসনে গৃহীত হয় 

(81১১০৭)। এই সুত্রা্সসারে কর্তৃবাচ্যে ভূক এবং ভাবকর্ম্ে বভৃবে' পদ হইয়া! থাকে। কিন্ত 
৪৩ 



প্রাক কখন 

আগ্যকাতস্ত্ে সুত্রিত হইয়া ছিল-__“ভবতিব্যথো দিৎ”এবং তদনুসারে কর্তৃবাঁচ্যে বিভূব+ ও ভাঁবকন্মে 

বুভৃবে” পদ প্রচলিত হয়। শুনা যায়, ইহা লইয়া বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সঙ্গে মহষি শাঁকটায়নের বিচার 

হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন_-“যে কেচিৎ ভবতিব্যথোদিৎ, ইতি নির্দেশমিচ্ছন্তি, তত্র কিং 
ভবতীতি কর্তৃনির্দেশীৎ কর্তৃষ্যেব লিটি ভুবোহকারো ভবতি, ন ভাবকর্মণো বুভৃবে দেবেন) 

অন্ুবুভূবে কম্বলো দেবদত্তেনেতি | নেদং জ্যায়ঃ। বঙলুক্যুচ্যামি লিট্পরত্ে সত্যত্বনিবৃত্তি- 
'পরত্বাং।” শেষাংশের অভিপ্রায় এইরূপ-স্থত্রে স্তিপানিদেশস্ত প্রয়োজনং হি যঙলুগন্তে 

সংহিতাঁয়াম্ আম্বিধাঁনে লিটপরত্বে সতি অত্রনিবৃত্তিরিতি | শার্ধবর্মিককাতন্ত্ে বুদ্ধকাতস্ত্োক্ত 

'ভবতিব্যথোিত স্থলে 'ভবতেরঃ (আত ১০৩) স্ত্র দৃষ্ট হয়। তদনুসাঁরে কর্তৃবাঁচ্যে বিড়ব, 
এবং ভাবকর্ম্ে “বুভূবে” পদ স্বীরুত হইয়া থাকে । ইহা কিন্ধ শাঁকটাঁয়নমতাধলম্বী বররুচির 
অভিপ্রেত নহে । পাণিনি মুনি ত্র করিয়াছেন -“ব্যথো লিটি” ( ৭81৬৮ ) এবং “ভবতেরঃ” 

(৭181৭৩)। তাস্তে হুত্রদ্বয় লজ্ঘবিত হইয়।ছে। দেইজন্য এ সম্বন্ধে পাঁণিনির কি প্রবৃত্তি ছিল তাহা 

নিশ্চয়সহকারে বলা! কঠিন। তবে শেষোক্ত স্ত্রের কাঁশিকাঁয় বামনাচাধ্য বৃদ্ধকাতশ্ত্রদের সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করেন। কিগ্তু মহধি শাকটায়নের দৃষ্টি লইয়! দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন পাণিনিমম্প্রদায় কতক 

বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হয়। এখনও শাকটাঁয়নমতোঁপজীবী বাররচমন্প্রদায়ের 

অনুগমনহেতু ভট্টোজিদীক্ষিত এবং সায়ণাঁচার্্য কাশিকাঁর বা কাতন্ত্রের বিরোধী হইয়াছেন। 
বররুচির উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বপক্ষ দৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে মেঘদাসের পুত্র এবং গদাঁধর- 
দাসের পিতা কাতন্ত্রপ্জীকাঁর ব্রিলোচনদাস লিখিয়াছেন-_-“কিঞ্ বুদ্ধকীতন্ত্ৈরক্তং চেদং শীকটায়- 
শোহপি পূর্বপক্ষে স্থিতঃ প্রাহ “ভূব্যথোদিংঃ ইতি স্থত্রে কেচিদ্ “ভবতিব্যখোদিৎ ইতি নিদ্বেশ- 
মিচ্ছস্তি, তত্র কিং ভবতীতি কর্তৃনির্দেশীৎ কর্তর্যেব লিটি ভূবোহকারো ভবতি, ন ভাবকম্মণে| 
রিতি” (আ ১০৩)। বিষম উপন্তাঁস। হুত্রকাঁর কি এরূপ বলিতে পারেন ? কারণ এরূপ 
বলিলেই তাহার স্বরচিত সুত্র নিক্ষন হইয়া পড়ে। ব্যাখ্যাকার অবশ্য শিষ্তোপদেশের জন্তা ভিন্ন 

ভিন্ন তন্ত্রের সিদ্ধান্ত দেখা ইতে পাঁরেন। ব্যাথ্যাকার স্বয়ং সুরকার হইলে তাহার পক্ষে বলা 
অপস্তব। ১২-১৩ খুষ্টশতাবীয় চিন্তামণিকূদ্ যক্ষবন্ম] বলিতে পারেন, কারণ তিনি ব্যাধ্যাঁকার। 
অমোঘবুত্তিকীরও বলিতে পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং এ স্বত্রটীর প্রণেতা নহেন। যাহাই হউক) 

উত্তরপক্ষ স্থগিত রাখিয়া কেবল পূর্বরপক্ষ উদ্ধারপূর্ববক ভ্রিলোচনের ্বপক্ষসমর্থন প্রশংসনীয় 
পহে। ইহাতে ভাগকারের কথায় বলিবার প্রবৃত্তি আসে-_“ন চেদানীমর্ধজরতীয়ং লভ্যমৃ.."। 

ত্বথা--অদ্ধং জরত্যাঃ কাময়তেহর্ধং নেতি |” (1১1৭৮ )। 

ভাস্কাঁর শাকটায়নকে উন্মনা বলিয়াছেন (৩]২।১১৫)। দার্শনিকতত্বের প্রগাট 
চিন্তায় উন্মনীভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আর দার্শনিকতাসস্ন্ধে তাহার শাকটায়নোপনিষৎই 
একটী বিশেষ প্রমাণ । কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন -“অন্ শাকটাঁয়নং বৈয়াকরণাঃ 

' ১৪৮৬ ) এবং উপ শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ (১18৮৭ )। 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

গাগ্যমুনি শীকটায়নের কনীয়ান্ সাঁমসময়িক। তাহার সম্পূর্ণ নাম গাগ্য বালাকি। 
তিনি গাগ়ির রসে এবং বলাকাঁর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া শবশান্ত্ে বাস্কলি ভারদ্বাজের ও ত্রহ্গবিদ্ার 

অজাতশক্র কাশ্টের এবং পরে পিগ্নলাদের শিশ্ত হন। অজাতশক্রকাশ্য দিবোদানতনয় মহারাজ 

প্রতর্দনের বংশধর | তিনি বিশ্বিসারতনয় অজাতশক্র কুণিকের বহু পূর্বববন্তী। 10৪1. সাহেব 

লিখিয়াছেন__“088 13815]0,,09 000100 5 £ 60201] 2110. 89 & 0800000- 

[101 ])0 00216 97000121]5 10) 00511001025 8710 ভা৪ খা০]] 1920. 10 009 ০9১ 100( 

৪611] 811)1016660 60 [09010 1718600610008 000) 610 10912625% 415658800-2 

রহ্গাগুপুরাঁণ হইতে জানা যাঁয় যে, গার্গামুনি বাঙ্কলিভারদ্বাজের শিশ্ত এবং পন্নগারি তাহার 

নামান্তর । তিনি বৃহদারণ্যকৌক্ত গাঁগী বাঁচকুবীর ভ্রাতুষ্প,ত্র। তাহার “অক্ষরতন্সথত্র' নামক 

ব্যাকরণ এবং সাঁমবেদের পদপাঁঠ শাব্দিক খধিদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা অঞ্জন করে। 

'অক্ষরতন্্সত্র' আপিশলীয় “অঙ্ষরতন্ত্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমথাশি ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয- 

খানি সামতন্ত্র। সামতন্ত্র একান্ত ছুপ্্াপ্য নহে। সামবেদের পদপাঠ শাকল্যকৃত থগ্েদীয 

পদপাঠের শ্গায় সুপ্রসিদ্ধ। গার্গীয় ব্যাকরণে শাকটায়নোক্ত ব্যুৎ্পত্তিবাদের কতকাংশ গৃহীত 

কতকাঁংশ পরিবন্তিত এবং কোনও কোন অংশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। 

শীকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্ের প্রতিবাদ এবং তাহাতে যাস্কের সিদ্ধান্ত। 

শাকটায়নের মতে উপসগ্গসমূহ নামাখ্যাতের সহিত অর্থাৎ সসাধন ধাতুর সহিত সংখ 

হইয়া! অর্থবিশেবের অভিব্যক্তি করে, সুতরাং উহাদের গ্যোতকত্ব থাকিলেও বাঁচকত্ব নাই। 

ধাতু অনেকার্থক এবং তাঁর উপর আবার উপসর্গ নানার্থক হইলে সম্ভবতঃ কল্পনাগৌর 
অবস্তাবী বুঝিয়াই তিনি এরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু গাগ্যমুনি ইহাতে গ্রতিবা। 

করেন। তাহার মতে নামাখ্যাতের সহিত মিলিত উপসর্গ যে অর্থ বাক্ত করে সেই অথই 

উহাতে অস্তুলীন থাকে । বৈদিকনিঘণ্ট,কাঁর যাঁক্ষমুনি সকল শবের বু[ৃৎ্পত্তিনিমিত্ত অবধার? 

করিবার জন্ত গাঁগ্যপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সেইজন্ঠ ইহার সম্প্রদায় বলিতেন__- 

“নিপাত শ্চোপসগাশ্চ ধাতব শ্চেতি তে ভ্রয়ঃ| 

অনেকার্থীঃ স্বৃতাঃ সর্ধে পাঠ স্তেষাং নিদর্শনম্ |” 

উভয়মতেই কতক কতক স্ত্য আছে, 'বুঝিয়ী 'পাণিনিমুনি গুণোপসংহারন্তায়ে প্রাদিগণবে 

নিপাত বলিয়াছেন এবং অবস্থার বিশেষ বিশেষ ভেদে তাঁহাদের উপসর্গত্ব গতিত্ব এবং ক, 

গ্রবচনীয়ত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে প্রাদিসংজ্ঞক নিপাঁতিসমূহ কখনও গ্োতব-। 

কখনও বাচক, কখনও বা অনর্থক হুইতেও পারে। প্রাগুক্ত ছুইটী সম্প্রদায়ের মতবাদ হই 

পাঁণিনীয় সিদ্ধান্তের উদ্ভেদ দেখিয়া রসতরঙ্গিণীর একটা ্লৌক মনে পড়ে__ 



প্রাক কথন 
“কমলিনী মলিন! দিবসাত্যয়ে 

শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষিয়ে। 
ইতি বিধি বিদধে রমণীমুখং 
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জন; ॥, 

ধাতুশব্বের “অভিদধাত্যর্থং ধাতু: এইরপ নির্বচনহেতু এবং শিবহ্যত্রে শবশাস্ত্ের 

ধাতুমুলকতা বলিবার প্রবৃত্তিহেতু শাঁকটায়নমুনি ব্যুৎপত্তিবাদের পক্ষপাতী । তাহার মতে 

নাঁমমাত্রই ধাতুজ। নাম অর্থাৎ প্রাতিপদিক। যাত্বার অর্থের ম্না অর্থাৎ অভ্যাঁদ হয় 
তাহাই নাঁম। মন্ঃপ্রত্যয় করিলে ম্লাধাতুস্থিত মকারের লোঁপহেতু “নাম” শব পাওয়া 

যায়। প্রাচীনেরা বলিতেন_-“তন্নাম যেনাভিদধাতি সত্ম”। পাণিনি ইহাকে প্রাতিপদ্িক 
বলিয়াছেন। প্রাতিপদিক শব্দের নিরুক্তি হইতেছে_-পদং পদং প্রতীতি বীপসার্থে 

প্রতিপদম, গ্রতিপদং গৃহনাতীতি প্রাতিপর্দিকং পদন্যৈকাঁংশ ইত্যর্থ)। নামের মধ্যে 
কতকগুলি প্রত্যক্ষক্রিয় যেমন__পাঁচকাদিশব্', কতকগুলি প্রকল্প্যক্রিয় যেমন-_অশ্বাদিশব্) এবং 

কতকগুলি অবিজ্ঞাতক্রিয় যেমন_ডিখডবিখাদিশব্ধ | শাঁকটাঁয়নের মতে যে সকল শব্ধ 

অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহাদের প্ররুতি বা প্রতায় উহনদ্বারা নিরপণীয়। গার্য কিন্তু উহনম্বীকারে 
অত্যন্ত বিমুখ । তাহার মতে যে সকল শব্দ অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহার! বস্ততঃ অবিদ্যমানক্রিয়, 

হতরাঁং রূঢ় অর্থাৎ প্ররুতি প্রত্যয়বিভাগশূন্ত । তীঁহার সম্প্রদায়ে পাঁচকাদিশব্দের যৌগিকত্ 
বত হইলেও অস্বীদিশব্দের যৌগরঢত্, নিপুণার্ঘে 'কুশল' বা গৃহার্থে “মণ্ডপ” এবং তজ্জাতীয় 

মনকান্ত স্থিতশবের ঘৌগিকরঢত্ব বা ত্রমরার্থক “দ্বিরেফ” এবং তজ্জতীয় অন্তান্ত শব্ের সংলক্ষিতনত 
বীরুত না হওয়ায় উহার! অবুৎপন্ন প্রাতিপদ্দিক। তাঁহাঁরা বলেন, যোগরডঢাদিশবের অবযবার্থ 
এবং সমুদায়ার্থ পরম্পর অনদ্বিত থাকায় অর্থাং প্রকৃতি প্রত্যয়ঘটিত অর্থের সঙ্গে শব্দার্থ অন্ভগত 
| হওয়ায় উহারা রূঢ্ত্বপক্ষেই নিক্ষেপণীয়। এই সকল বিষয় লইয়! সহশ্র সহস্র বৎসর পূর্বের 

গারতীয় খধিদের মধ্যে যেরূপ বাঁদপ্রতিবাদ হইয়াছিল তৎসমুদায় ৫৪৮ হইতে ৫৬১ পৃায় 
টপশিবদ্ধ আছে। এ সকল বিষয়ের তাতপর্ধ্য এইব্ূপ-_ 

(১) নামঘটক ধাতুবাঁচ্য ক্রিয়াারা নাম নিষ্পন্ন হইলে অনেক বস্তুতে একক্রিয়ার 
*গেতু অনেক বস্তরই এক নাঁম হইতে পারে, যেমন--পশ্ত কর্তুক হিংসিত হয় বলিয়া 
ঠংসার্থক “তুদ্ঃ ধাতু হইতে যদি “তৃণ*শবদ বুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অন্ত যে কোনও বস্ত ঠিংগার 
খধয হইয়া থাকে তাহাকেই “তৃণ” বলা উচিত। এরূপ পরিবৃত্তি (01)17/0 ) যখন সম্ভবপর 

ঠ, তখন ব্যুৎপন্তিগত লক্ষণে অব্যাপ্তিদৌষহেতু নামমাত্রের ধাতুজত্ব কিরূপে কল্পনীয়? ইহাই 
[াগ্যের প্রথম আপন্তি। 

(২) নামঘটক ধাতুবাচ্য ক্রিয়া হইতে নামের উৎপত্তি বলিলে এক বস্ততে নানাবিধ 
ধার স্ম্ধহেতু তাহার নানাবিধ নাম হইতে পারে, যেমন__স্থা'ধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্ঘানছসারে 

৪৯ 

গু 



ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাস 
যদি 'কৃণা*শব নিষ্পন্ন হয়, তাহ! হইলে “দরে অর্থাৎ গর্ডে শয়ানা” বলিয়! উহাকে 'দরশয়া” বলাও 

উচিত। ইহা যখন কেহ বলেন না, তখন নামমাত্রের ধাতুজত্বও স্বীকাধ্য নহে। ইহাই গার্যের 
দ্বিতীয় শাপত্তি। 

(৩) স্পষ্টার্থতাঁর জন্য বস্তগত ক্রিয়ার ধর্্াস্থনারে বস্তর নীম যদি বিধেয় হয়, তবে যে 

শব ম্পষ্টতর ক্রিয়াগ্রতিপাঁদক তন্বারা উহার নাম হওয়া অধিকতর বাঞ্চনীয়, যেমন--“পুরশয়ন!- 

বাচক “পুরুষশব আত্মার পর্ধ্যাঁয় হওয়াঁয় উহাকে 'পুরিশয় বলাই ভাল। এরপ প্রয়োগ যখন, 

সম্ভবপর নহে, তখন নামমাত্রের ধাতুজত্ব কিরূপে কল্পনীয়? ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি। 
এই তিনটা আপত্তির উত্তরে শাকটায়ন এবং তাহার আন্ুকুলিক সম্প্রদায় বলেন, 

ব্যুৎপত্ভিণিমিত্তের সক্কোচবিধাঁনপূর্ববক প্রয়োগনিমিত্তের পদ্ধতি চিরকাল বিদ্যমান আছে। 

স্বতঃদিদ্ধ বেদই ইহার অবিসংবাদিপ্রমাণ। কৃ্কয্র্বেদে আম্মাত হইয়াছে__“ঘদসর্পং 
তৎ সপিঃ...যদধ্রিয়ত তদ্ ঘ্বৃতম্""1৮* বহপদার্থ সর্পণশীল অর্থাৎ ক্ষরণণীল হইলেও হবিকে বে? 
সপি বলেন এবং বহুপদার্থ ঘনীভূত হইয়া ধৃত থাকিলেও হবিকে বেদ ঘুত বলেন। সুতরাং বে 

' প্রথা শ্রতিসিদ্ধ তাহার অন্গমরণে দোষ থাকিতে পারে না। আর শব্দশক্তির স্বভাঁবানুসাঁরে 

যে বস্ত্র যে নাম প্রচলিত মাছে তাহারই পরীক্ষায় শাস্ত্রের গ্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে, শব্দের শক্তি- 

বৈচিত্র্য নহে। অশ্বশব হরিণে রূঢ় না হইয়া ঘোটকে রূঢ় হইল কেন তৎসম্বন্ধে গ্রাতিকুলিক 

গাগ্যই কি কোনও উত্তর দিতে পারেন? স্থতরাঁং শদপরীক্ষকগণের উপর দৌষারোপ না 

কিয়! শব প্রযোক্তুগণের ক্রটিসংশোধনে গার্গ্যের চেষ্টা করা উচিত ছিল। পরিব্রজন ব্যতীত 

মঙ্করী * অন্তান্ত কার্ধ্য করিলেও তাহাকে পরিব্রাজক (79111009106101028 ) বলা হয়। 

কারণ পরিব্রাজক" শব্দের ন্যায় অন্তান্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক শব্দের তাদৃশ স্বভাব 'অর্থাং 

ফলনিরপেক্ষ প্রবৃত্তি এবং লোকগ্রসিদ্ধি উপলব্ধ নহে। আর প্দরশয়া না বলিয়া “স্থণা” বলা 

ছয় কেন বা 'পুরিশয়' শের পরিবর্তে পুরুষ” শব্ধের প্রয়োগ হইল কেন তাহা লইয়া আমরা 

্রষ্টব্য হইতে পারি নাঁ। কারণ যে শব্দের ক্রিয়া স্পট উপলব্ধ নহে তাহার উপলবি 

করাইয়াই আমরা চরিতার্থ। অভিপ্রায় এই ঘে, প্রযোক্গণ বাগ. বিষয়ে চিরকালই স্তন 

স্থৃতরাং “বিচিত্রা হি লোকে শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ, এই ন্যায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। £লোঁক+ শব 

লইয়! হেলারাজ বলিয়াছেন_-“লোকশব্দেন শিষ্টা বিবক্ষিতাঃ। তেষাং বস্তপরমার্থসাক্ষাং- 

কারিত্বং লক্ষণম্” (প্রকীর্নপ্রকাশঃ ৪৪০ গৃণ )। কাতন্তস্থিত 'লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিঞ্িঃ 
(সন্ধি ২৩) হুত্রের “চৈত্রকুটা, বৃত্তিতে বররুচি লিখিয়াছেন-_ " 

বাশবৈ শচাপিশনৈ ঝা সুত্রাণাং চালকৈ স্তথা। 
এভি ধেঁহত্র ন সিধ্যস্তি তে সাধ্য লৌকপম্মতৈঃ ॥ 

* "থা কৃত কর্দাণি মা কৃত কর্মাশি শাস্তি ধর শ্রেঃসীত্যাহাতে। মন্ধরী পরিব্রাজক (৬1১1১৫৪ মহাভান্ত)। 
মাঙপূর্বাৎ করোতেরিনিঃ, হুড়াগমে! মাঙে হৃহ্বণ্চ নিপাত্যতে। 

€৬ 



প্রাক্ কথন 
(৪) বস্তর পরিনিষ্পন্ন বা চিরসিদ্ধ নাম লইয়া ধাতুবিচার নিশ্রয়োজন, কাঁরণ “যৎ- 

প্রয়োগে যৎ প্রতীয়তে স তন্যার্থ;” এই গ্যায়বশতঃ যে বস্তর যেনাঁম প্রসিদ্ধ সেই বস্তই সেই 

নামের অর্থ, যেমন-_পৃথিবী একটা চিরপ্রসিদ্ধ শব, স্ৃতরাং উহাকে আঁবাঁর প্রথনের সম্বন্ধাধীন 
ভাঁবিয়া “প্রথনাঁৎ পৃথিবী? বলিবার প্রয়োজন কি? কেবল ইহাঁও নহে। প্রথিত বা বিস্তারিত 

বলিয়া ভূমির নাঁম পৃথিবী হইয়াছে__এরূপ বলিলেই স্বতঃ প্রশ্ন উঠিবে যে, অপৃথিবীকে পৃথিবী 
করিল কে এবং কোন্ আঁধারে অবস্থানপূর্বক প্রথনকর্তা উহাকে পৃথিবী করিয়াছেন? বস্তুতঃ 

কিন্ত গ্রথনক্রিয়া অলীক, সতরাঁং “পৃথিবী"শব্দ ধাতুজ নহে। ইহা গার্গযের চতুর্থ আপত্তি। 

শাকটাঁয়ন এবং তাহার আনুলোমিক সম্প্রদায় এই আপত্তির উত্তরে বলেন-__নাম 

প্রথমে পরিশিষ্পন্ন না হইলে প্ররুতি প্রত্যয়ের পর্যেষণা সম্ভবপর নহে; আর যে ভূমিখণ্ডের প্রথন 

বিস্তার প্রত্যক্ষদিদ্ধ তাঁচার পুথুত্ব দেখিয়াও তাহাকে পৃথিবী না বলিলে দৃষ্টহানি দোষ 

নার হইয়া পড়িবে । অভিপ্রায় এই থে, ঝাত্পন্তি নিরপণের পর 

শন্দেনোচ্চার্যামাঁণেন যদ্বস্ত প্রতিপদ্যতে । 

তস্ত শব্বপ্ত তদ্বস্ত জাঁয়তামর্থসংজয়া ॥ 

£ট জ|তীয় নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। : 

গধিরা খুব সংযতভাঁবে উত্তর দিয়াছেন। আমরা কিন্ত এস্থলে চপলত| দেখাইয়াছি। 
"রণ গা্গ্যের “অগৃথিবীকে পৃথিবী করিল কে এবং কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ববক তিনি উঠ 

'রিখাছেন* এরূপ সাহসিক প্রশ্ন শুনিয়া তখনি ব্যাসদেবের একটী বেদান্ুবাদী গ্লোক আমাদের 
নে পড়িল-_ 

“বজ্তস্ত ভর্তা তুবনস্য গোপা বৃত্রস্য হস্ত| নমুচে নিহস্তা । 

কৃষ্ে বসানো! বসনে মহাত্সা সত্যানূতে যে! বিবিনক্তি লোকে ॥” 

৭ ণশিয়াছেন- বিশ্বস্ত কর্তা তুবনস্ত গোপ্তা। স্বতরাঁং ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাৰ অনুমান করা 
'ভবিরদ্ধ।  তৈজি্িয়োপনিষদে আয়াত হইয়াছে_“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত? (২1৭1১ )। 
থিরা বণিতেন-_প্রমাণং পরমং আতিঃ, | এই সকল কথার অন্ুম্মরণহেতু শাকটায়নপক্ষ 

5 আমরা বলিয়াছি, শ্রোতমার্গান্ুসারে গার্গীয় প্রশ্নদ্ধয়ের উত্তর দেওয়। অসম্ভব 
£। কারণ খণেদাদির ঘোষণানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেছে-ন্দ্রো মায়াঁভি; 
“গণ ঈঘতে” (খণেদ ৬।৪৭।১৮) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্যে পাওয়া যাইবে। 

17 আয়াত হইয়াছে_-'দ ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিিতঃ? স্বে মহিষ্নিত (9২৪১ )। কুম[রিল 

দছেন _ | 
“দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরযেয়েষু যুঞ্যতে। 
বেদে কর্ত,রভাবাচ্চ দোষশক্কৈব নান্তি নঃ। 
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(৫) শব যেস্থলে অর্থের অনুগামী না হয় এবং ধাতু যেস্থলে অর্থপ্রকাশে অশক্ত হয়, 

সেন্থলে ব্যাকরণক শাঁকটায়ন নাগমাত্রের ধাতুজত্ব দেখাইবার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য একাধিক 

পদ হইতে পদাংশ গ্রহণপূর্বক অলৌকিক উপায়ে শব্ষের বুৎ্পত্তি দেখাইয়াছেন, যেমন 
সত্য” শব । 'যাঁছা বি্ঘমানার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাই সত্য” এই কথা বুঝাইবার জন্ত শাঁকটাঁয়ন 

সত্য*পদকে “সৎ ও “য” এই ছুইভাগে বিভাগ করিবার পর 'অন্/ধাঁতুসিদ্ধ “সৎশব লইয়া 

“সত্য? শবের পূর্ববার্ধ “সৎ, এই অংশ এবং জ্ঞানার্৫ঘক £ণ১ ধাতুর গ্যস্তরূপ “আয়মতি” পদ হইতে 

যকার লইয়! উহার উত্তরার্ধ সংস্কার করিয়াছেন। শবকে অর্থের অন্গাঁমী করিবার জন্ত এইভাবে 
পদের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন যেমন অভিনব সেইরূপ অলৌকিক। অতএব “সত্য'খ ধাতুজ নহে। 

ইহাই গার্গযের পঞ্চম আপত্তি। 
শকটায়ন এবং তাহার অনুগামী সম্প্রদায়গণ ইহার উত্তরে বলেন-__-শব্দবিশেষে একাধিক 

ধাতুর কল্পনাহেতু কেহ উপহপিত হইতে পাঁরেন না। কারণ বেদেই অনেক শব্দ রূপে বপন 

হইয়াছে । সেইজন্য লোৌকে শতপথব্রাঙ্গংণর মতে বলিয়া থাকে_-হরতে পদাতে রেতে হ'দয- 

 শব্ধত (১৪1৮।৪।১)। নৈরুক্তসময়বিৎ প্রামাণিকদের মধ্যেও এরূপ পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। অগ্নি স্বভাব: 

গমনক্রিয়াগীল, রূপের প্রকাঁশক ব! পাঁখিব বস্ত্র দাহকারী এবং দেবোদেশে হবশীয় দ্রব্যের 

বহনকারী বলিয়। সার্ধবেগ্ঠাচাধ্য শীকপৃণি বর্ণবিকারের প্রক্রিয়ান্দারে গত্যর্থ ইণ+ ধাতুর 

“অ'কার, প্রকাশীর্থক “অঞ্জ'ধাতুর ব| দছনার্থক “দহ'ধাতুর “কার এবং প্রাপণার্থক 'নী'ধাতুর 

“নি/কার গ্রহণপূর্ববক অগ্নিশব্ধের সংস্কার দেখাইয়াছেন। কারণ উক্ত ধাতুতরয়বাচ্য ক্রিয়া অগ্নিতে 

স্পষ্ট উপলন্ধ হয় এবং সংস্কারসাঁধনে 'অগ্রিশব ও তাহার অর্থ পরম্পর অনদ্থিত , নহে। 

শাকটায়নীয় সংস্কারসাঁধনেও “সত্য” শব্দ ও তাঁহার অর্থ পরম্পর অদ্বিত থাকায় এবং গ্রাণ্ুক 

ধাতৃতবয়বাচ্যক্রিয়া উহাতে উপলব্ধ হওয়ায় গার্গ্যের তিরস্কার লন্ধাবসর নহে। 

(৬) প্রথমে বস্ত এবং তারপর ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কারণ ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। শাঁকটায়নের 

মতে উত্তরকালভাবিনী ক্রিয়াদ্বারাও বস্তর নামকরণ সিদ্ধ হয়। কিন্ত বস্তর নাম স্তর সহভূত 

হওয়াই উচিত। নচেৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনিত্য হইয়া পড়ে। আর লোঁকব্যবহাঁরেও 

অজাতপুত্রের নামকরণে কি কাহারও যত্ব দেখা যায? অতএব সমস্ত নাঁমের ধাতুজত্ব স্বীকার 

নছে। ইহাই গার্গের শেষ আপততি। 

'ব্যবহারনিবন্ধাঃ শব্দাঃ) এই ন্তায়বশতঃ শাকটায়ন বা তংপক্ষীয় শাৰ্বিকগণ ইহার 

উত্তরে বলেন-_পরভাবিনী ক্রিয়ার দ্বারা নামকরণের প্রথ দৃষ্ট হয়) যেমন নবাগত শিশুর নাঃ 

ধিবাদ” বা 'লঙ্ছচুড়ক'। 'ভাবিনি ভূতবছুপচারঃ, ন্যায়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন_-পুরোডাশ' 

কপালেন তুষানপনয়তি? ৷ এস্থলে তবিস্যৎপুরোডাশের সন্বন্ধাচুসাঁরে কপালবিশেষকে পুরোডাশ' 

কপাল বলা হইয়াছে। | 
ব্যুৎপন্ভিবাদ এবং অবুৎপত্তিবাদ লইয়া! মহষি যাস্ক প্রায়শঃ শাকটায়নের অনুগণ? 
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রিয়াছেন। ইহার কারণ নির্দেশ করিবার পর এ্ঁতিহাসিক প্রবণতায় প্র ছুইটী বাদের 
'মবিকাশ দশিত হইয়াছে। 

[ৎপত্তিবাদ স্মৃতিসঙ্গত, অব্যুৎপত্তিবাদ সূত্রকারদের বুদ্ধিমাত্রোতপ্রেক্ষিত। 
পুরাকালে অবুযৎপত্তিবাদীদের দুইটী প্রধান সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে একটা বুদ্ধ 

তন্ত্রের সম্প্রদায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার! কলাপিশিষ্তদের প্রতিশিষ্ (01010:015011)0১) 

বং ইহাদের সুত্রাত্মক ব্যাকরণ কলাপিকর্তক বিনোপদেশে অর্থাৎ প্রথমে জাত হওয়ায় উঠ! 

কাঁলাপ, ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। কোনও কোন গ্রন্থে লেখ আছে--কালাঁপকং 
1করণম্? | এস্লে 'কালাপ”শবের উত্তর স্বাধিক “ক' বুঝিতে হইবে, যেমন প্রীতন্বনিধিতে _ 
৷ন্দং চান্দ্রং 'শাকল্যং পাণিনীরকম্।” এখন অবশ্য শার্ববশ্মিক কাঁতন্ত্রকে কলাপ এবং 
দ্বেত্ত।কে কালাপক বল! হয়, যেমন চিরপ্রীবক্ৃত বিদ্বনোদতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে - 

মালাপকালাপকদুর্গসিংহ:, | আর “গোত্রচরণাদ্ বুঞ৮ (3৩১২৬) হরীণ বুঞ প্রন্যমান্ 

ঢনাপকণশন্দ লইয়া সম্প্রনায়ব্দ্গণ বলেন_-“কলাপিন! প্রোক্তং ছন্দোহদীঘতে কালাঁপা স্তেষাং 

7 আমায়ে! বা কালাপকম্ (670 ৬০1 03073101) 01 67০ 3011901 0110181)1)) 

গাক্তম্ অর্থাৎ 05190111091. স্থতরাঁং এ “কালাপক'শদ কলাপিশাখাধ্যাযীদের ছন্দো গ্রন্থে রূঢ, 

॥ ব্যাকরণ নহে। “কালাপএকখানি ব্যাকরণপন্বন্বীয় হ্এাত্মক গ্রন্থ । ইঠা উল্ত 

দোট্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কাহারও কাহার মতে 'কালাপ'খন্দের উত্তর স্বার্থে বা সংজ্ঞাম 
গ্রতায়ান্ত “কালাপক” শব্দ তন্নামক ব্যাকরণের উদ্দেশে কাঁশিকাঁয় পাওয়া যায়। কারণ 
পজ্ঞাতে? (৪।৩।১১৫) শ্থত্রের বৃত্তিতে জয়ার্দিত্য বলিয়াছেন -_-পাণিনিনোপজ্ঞাতং পাণিনীয়ম্। 

বাঁপকং ব্যাকরণম্। কাশকংন্নম্।” ( চৌখান্থ! সংস্কত-সিরিজ.)। ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। 

শিকার কোনও কোন সংস্করণে পঠিত হইয়াছে--“পাণিনীয়মকাঁলকং ব্যাকরণম্», যেমন 

প্রমলংজ্ঞকং ব্যাকরণম্ঠ। পুরুষোত্তমকৃত প্রয়োগরত্রম।লার সমানবিষ্তানে লিখিত 

ছে চন্দ্রোপজ্ঞমনংজ্ঞযাকরণং তশ্য সংজ্ঞারহিতশ্য ব্যাকরণন্য প্রথম প্রকাশক ত্বমিত্যর্থ;।, 

১৭৩ ুত্রীয় বৃত্তি )। “অকালকম্' পদের অর্থ ন্যানমতে “'কালপরিভাধারহিতম্* (81৩/১১৫)। 
[শিকার ২1৪২১ স্ুত্রীয় ন্যাসে ইহার আশয় উদ্বাটিত হইয়াছে । তথায় লিখিত 

ছে--সঃ (পাণিনিঃ) হি স্বশ্মিন্ ব্যাকরণে কালাধিকারং ন কৃতবান | জিনেনত্রবুপ্দিকে 
টপরণ “করিয়া মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচাধ্য বপিয়াছেন__পণিনীয়ং কা1সপরি- 
খাশৃন্তং ব্যাকরণম্চ । “কালোপসজ্জনে চ তুল্যম্ঃ (১২1৫৭ ) সুত্রের কাশিকায় 
ণিত আছে-_“অশিগ্ভমিতি বর্ততে। কাঁলোপনসর্জনে চাশিম্ে কন্মানর্থসতান্ প্রম।ণ- 

[২। '-কালোপনর্জনে চ তুল্যমশিল্বে ভবত:| ইহান্সে বৈয়াকরণাঁঃ কালোপসর্জনরোঃ 

গিভাষাং কু্বস্তি। “আন্তাষ্যাদুখানাদান্তাষ্যাচ্চ সংবেশনাৎ। এযোহগ্তন: কলি:। 

রি পুঅরাহঃ। “অহরুভয়তোহ্ঘ্ধরাত্রমেষোহগ্ভতনঃ কাল” ইতি ।-".তৎ পাণিনিরাচার্ধ।; 
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প্রত্যাচষ্টে লোকতোহ্্াবগতে: | ধৈ রপি ব্যাকরণং ন শুতং তেহপ্যাহ রিদমস্মাভিরপ্য কর্তৃব্য- 

মিদং হাঃ কৃতমিতি। নৈবং বুৎপাগ্যন্তে।” তারপর 'উপজ্ঞোপক্রমম্-"' (২1৪২১ ) স্ত্রী 

কাশিকায় লিখিত আছে-_“পাণিন্যুপজ্ঞমাকালাঁপকং ব্যাকরণম্। পাণিনেরুপজ্ঞানেন প্রথমতঃ 

প্রণীতমাঁকালাঁপকং ব্যাকরণম্। ব্যাড়যপজ্ঞং ছুষ্ধরণম্।, ( চৌধান্থা! সংস্কত-সিরিজ )। 
এখাঁনেও কেহ কেছ কালাপব্যাকরণের উল্লেগ অগ্র্মান করিয়। থাকেন। কিন্তু এ গ্রন্থের 

পাদটাকাঁয় লিখিত আছে --কিচি্ “অকারকম্” ইতি পাঠঃ। শেষোক্ত পাঠই সঙ্গত। 

কারণ প্রথমতঃ জিনেন্দরবুদ্ধি এই পাঠ লইয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ক্ষীরম্বামী অমরকোষোদ্ঘাঁটনে 

লিখিয়াছেন__-“পাণিন্গ্যপজ্ঞমকালকং ব্যাকরণম্” (৩,৫২৮), এবং তৃতীয়তঃ বব্যাঁড়যপজ্ঞং 

দুক্ষরণম। উদাহরণ দেখিয়া বল! ধাঁ যে, ব্যাড়ীয় ব্যাকরণের স্যাঁয় পাঁণিনীয়ব্যাকরণেরও 

প্রকারতা বা বিবগতাঁভেদ দেখাইবাঁর জন্য 'অকাঁলকম্, পাঠই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। 

আর 'উপজ্ঞাতে” (81৩।১১৫) স্থত্রীয় কাশিকাতেও “কালাপকং ব্যাকরণম্্, পাঠ রাখা 

সম্ভবপর নহে। কারণ “কাঁশকতসং গুরুলাঘবম্ঠ এবং “আপিশলং পুষ্করণম্, এই ছুইটা 

উদাহরণে যখন উহাদের ভেদকধন্্ম উপন্যন্ত হইয়াছে, তখন প্রথম উদাহরণে “অকালকং 

ব্যাকরণম পাঠই গ্রহণীয়। অতএব প্রাগুদ্ধত হুত্রদ্বয়ের কাশিকাঁয় কালাপক ব্যাকরণের 

উল্লেখ অনুমান করা উচিত নহে। সথতরাং প্রমাণান্তর আবশ্যক । 

দনুত্রাচ্চ কোঁপধাং” (91২৬৫) স্ত্রের কাঁশিকাতে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় অধ্যেতৃবগের 

তিনটা উদাহরণ দশিত হইয়াছে--“অষ্টকাঁঃ পাঁণিনীয়াঃ। দশকা বৈয়াপ্রপদীয়া: | তরিকা; 

কাঁশরৃত্নী:1” তারপর “সংখ্যা প্রকৃতেঃ বাষ্টিকাঁচুসারে লিখিত আছে-_-“হহ মা. ভূং। 

মহীবাত্তিকং হুত্রমধীতে মাহাবাদ্িকঃ | কালাপকমধীতে কালাপকঃ। কোঁপধাদিতি কিম্? 

: চতুষ্টযমধীতে চাতুষ্টর: | মহাবাত্তিক অর্থাৎ ব্যাপ্রভৃতির শ্সোকবান্তিক। কাত্যায়নস্ত 

বাঞ্তিকের ন্তাঁয় ইহাঁতেও হুত্রত্বব্যবহাঁর প্রচলিত ছিল ৩৯০ পৃ*)। এখানে 'চতুষ্টর়শবন্দে নাম- 

কাঁরক-সঘাস-তদ্ধিতাআুক দৌর্গচতুষ্টঘ উদ্দিষ্ট নহে, কারণ দৌর্গচতুষয় সম্পূর্ণ-কাতন্ত্রের একটা 

অংশমাত্র এবং দৌ্গবৃত্তি কাঁশিকা বৃত্তির অনেক পরবর্তী। সুতরাং চতুষ্ট় অর্থাৎ কোৌগারদের 
সন্ধি-কাঁরকপমাসতদ্বিতাত্সক নাম-আখ্যাত-কৃৎসমন্িত কাতন্্রতুষ্টয় যাহার উপর বররুচির 

£চৈত্রকুটাঃ এবং স্থুপ্রাচীন ভ।বসেনের 'লঘুবুত্তি” প্রণীত হয় । এই বৃত্িস্থ 'কালাপক'শগ 

ব্যাকরণের উদ্দেশেই বুঝিতে হইবে, নাগেশ জ্ঞানেঞ্খাদির মতে ছন্দোগ্রস্থের উদ্দেশে নহে। 

কারণ বৃত্তিতে প্রথমতঃ পঞ্চবিধ ব্যাকরণ বলিবার কালে একখানি অব্যাকরণ ছান্দো গ্রন্থ বলা 

অন্বাভাঁবিক এবং দ্বিতীয়তঃ হুত্রগ্রস্থই প্রস্তুত পাঁণিনিস্থত্রের লক্ষ্য বলিয়া তাহার উদাহরণ 

হুত্রেতর ছন্দোগ্রন্থ বলা অসম্ভব। আর আম্নায়ে হ্ত্রত্বব্যবহার অত্যন্ত অন্ুপপন্নঃ কার 

আম্নায়কে সথত্র বলিলে নানাবিধ সুত্রগ্রন্থে বেদত্ব স্বতঃ গ্রদক্ত হইয়া! পড়ে। স্থৃতরাং “তর 

কোঁপধা (৪1২৬৫) সুতরীয় কাশিকান্থিত “কালাপক'শব্। কাঁলাপকব্যাকরণের উদ্দেশেই 
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প্রাক কথন 

প্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মতবাদ ১৬ খুষ্টশতান্ধীয় হরিনামামূতব্যাকরণের 
'উপজ্ঞাতম্ ( তদ্ধিত ৫৬২) স্ত্রীয় বৃত্তিতে সমধিত হইয়া থাকে । তথায় শ্রীজীবগোম্বামী 
লিখিয়াছেন-_-“পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমরুতং পাণিনীয়ম। কালাপং ব্যাকরণম।” ইহার 

টাকায় লিখিত আছে--কালাপমিতি কল|পিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ |” এই কালাপ বা কাল/পক 
ব্যাকরণ ৮-৯ খুষ্টশতাব্দীয় ছূর্গসংহের বৃত্তিতে “আগ্ভব্যাকরণ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (আত 

$১৪)। কাঁলাপতন্ত্রে কত্তদ্ধিতসমাসের উপদেশ না থাকায় ঈষতকর বলিয়া উহা কাতন্ত্নামেও 
প্রপিদ্ধি লাভ করে। এই কাতন্ত্কে আমরা! আগ্যকাতন্্ব বা প্রাচীন কাতন্ত্র বলিয়া থাকি। 

কেবল আমরা নহি, ত্রিলোচনাদিও উক্ত কাতন্ত্রবেন্ত! পণ্ডিতগণকে বুদ্ধকাতত্ত্র বলিয়াছেন। ইহারা 

কথনও কখন মহধি শাকটায়নের সঙ্গে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক করিতেন ( আন ১০৩ সুত্রীয় 

পল্লী এবং প্রাকৃকথনের শাকটায়ন-প্রস্তাব দ্রষ্টব্য )। বৃদ্ধকাতন্ত্রগণ অজ্ঞাতক্রিয় শব্দসমূখ্রে 

অবিগ্যমীনক্রিয়ত্ব নির্ণয়পূর্বক উহনের অনবক|শ, অসাঙ্গত্য এবং অগপ্রাসপ্গি কত ঘোষণা 

করিনা ডিখডবিখাঁদি শব্দের রঢ়ত্ব অবধারণ করেন। এইরূপ চিন্তাধারা লইয়া উহাদের 

শিল্ঠ প্রশিষ্যগণ আরও অগ্রসর হন। তাঁহাদের মতে প্রকল্লক্রিয় বা যোগরূঢ় বুক্ষাদি- 

শধর অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ যখন সকলম্থলে অস্বিত নহে, তখন উহাদের প্রকুতিপ্রতায় 

ঘটিত অর্থের লক্ষণে অব্যাপ্তিদে|ষ দুর্বার হওয়ায় উহারাঁও রূঢ় বা সাঙ্গেতিক অর্থাৎ প্ররুতি- 

গতারবিভাগশূন্য | ইহারা আরও বলিতেন, প্রত্যক্ষক্রিয় কৎসিদ্ধ পাঁচকাদিশবও যৌগিক 
নঠে, কারণ পাঁচক যখন পাক না করিয়া! নিদ্রিত থাকে তখনও তাহাকে পাঁচক বণায় 
এ শব্ধের প্রকৃতি প্রত্যয়লত্য অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্ডিদোষহেতু উহারাঁও রূঢ্ত্বপক্ষে শিক্ষেপণীয়। 
ইঠাতে কোনও আধুনিক বঙ্গীয় ব্যুৎপত্ভিবাদী কোক বলিয়াছেন__ 

“তেজন্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না। 

তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না॥ 

প্রথর রবির কর শিরে সহ হয় রে। 

তার তেজে বাঁলি তাতে পদে নাহি সয় রে, 

মি খাহাই হউক | অতএব উহিতশব্দ, ওণাদিকশব্দ, কৃদন্তশব্ধ এবং অব্য়সমৃহও উহাদের 
এত লোকপিদ্ধ সংজ্ঞাশন্দ | তদ্ধিতসন্বন্ধেও ইহারা বলিতেন-_বিটিশন্দা হি তদ্দিতাঁঃ॥ এই 

ঘতবাদ দৌর্গটাকায় উল্লিখিত হইয়াছে (চ ৩২৫)। শুনা বাম, "অতিধানগম্যা হি রুণ্তপ্সিত- 

পথাসাঃ) ম্তা়বশতং ইহাদের কালাপব্যাকরণে কৃত্তদ্ধিতসমাস উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল মন্ধি 

গাম ধারক এবং আখ্যাতের উপদেশ ছিল। কেবল চারিটী প্রকরণীয়স্ত্রের সপ্গিবেশহেত 

নত গ্রন্থ তুষ্ট” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং উক্ত চন্ু্টবেত্তাকে বা উহার অধ্যেতাকে 
শন চাতুষ্টয় বলা হইত। ইহারা বলিতেন_-"অভিধানলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ | 
দভিদানং শব্ষো লক্ষণং নিরামকং যেষাং তেহভিধানলক্ষণাঃ | অভিধানং তু গ্রায়েণ 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কত্তদ্ধিতসমাসৈ:1” এই গ্রন্থের প্রথমে হুত্রিত হয়__“সিদ্ধো বর্ণসমায়ায়। কৌমারগণ 
বলেন__'অক্ষরসমা়ায়ে! হি বগসমায়ায়ো য্চ ক্রমসিদ্ধ এব ঘটতে, | অষ্টাধ্যায়ীতে এ গ্রন্থের 

উল্লেখ নাই, কিন্তু শর্বববন্মীর বনুপূর্কে পাঁণিনির শিষ্য ব্যান্তভৃতি, কাত্যায়ন এবং 

পতগ্রলি অক্ষরতঃ না হইলেও প্রকারান্তরে উহীর প্রথম হুত্রটী স্মরণ করিয়াছেন। গ্লৌকবাঁতিকে 

ব্যান্তভূৃতি বলিয়াছেন-“অক্ষরং ন ক্ষরং বিষ্যাদশ্লোতে বাঁ সরোহক্ষরম। বর্ণ, বাহহঙ্ঃ 

ূর্বসত্রে'" এবং এবিজ্ঞানং বাগবিষয়ে! যত্র চ ব্রদ্গ বর্ডভতে।...৮ ইত্যাদি। পূর্ববস্যত্রে 

অর্থাৎ কাঁলাপব্যাকরণে এবং “বর্ণ বাহহুঃ» অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরকে সিদ্ধবর্ণগমায়ায় বলা 

হইয়াছে। “সিদ্ধ'শবধ লইয়! পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_“নিত্যপর্ধযাঁয়বাটী সিদ্ধশবঃ | কথং জ্ঞায়তে? 

যৎ কুটস্থ্বিচালিষু ভাবেষু বর্ততে। কাত্যায়নকর্তৃক ব্যান্রভৃতির উক্তি অভ্যপগত হওয়ায় 

তাহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন_ “সৌহ্য়মক্ষরসমায়ায়ো বাঁকৃসমায়ায়ঃ পুম্পিতঃ ফলিত 

শক্রতারকাবৎ গ্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যে ব্রহ্মরাশিঃ |” ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া দ্রীপিকাঁয় 

ভর্তৃহরিও লিখিয়াছেন_-“অস্য অক্ষরসমাায়স্ত বাগব্যবহাঁরজনকস্ত ন কশ্চিৎ কর্তাহন্তি |” 

কাঁলাপব্যাকরণের অনেক সুত্র শার্বববন্মিক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে, যেমন-_“সিদ্ধো বর্ণ- 

সমায়ায়ঃ' (স০১), “ত্র চতু্িশাদ স্বরাঁঃ 4. (সৎ২), তেষাং ছো"" সবণোর (স০৪), 'পূর্বো 

ম্বঃ? (স৫ )১ ভিস্মাণঃ শষসহাঃ 73. (স০১৫ ), 'পূর্বপরয়োঃ-"+ ( লণ২০ )১ “অবর্ণ ইবর্ণে এ 

(স*২৫), ধেবর্ণে অয (সৎ ২৭) “একা রে এ এ্কারে চঃ (সৎ ২৯), হশযছান্তে জাদীনাণ্তঃঃ €, 

(চ ১৮৮)। 'ধুটি হস্তে সার্বধাতুকে” 1), (আত ১৭০) “ভৃজঃ স্বরাৎ স্বরে দ্বিঃ) 1). (আঁৎ ৪১৪) 

ইত্যাঁদি। গ্রাচীন কাতস্ত্রে আরও অন্যান্য ত্র ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়! যাঁয়। যেমন-_-ঞকার 

ঈকারো ৮” (সং ৪1১), হুস্বো লঘু) (সৎ ৫1১), পরত; সংযোগে গুরুঃ) (সৎ ৫২)১ দীর্ঘ 

(সণ ৫1৩)। “স্যাঁদি ঘি পদীন্তবৎ (সণ ২০1১), “ন খবরে যে তদ্ধিতে' (সৎ ২০।২ টি উত্তরপদং 
এপ পপি চা পাপী ০৮ টি িশিশটিশা 

4 টীকাকার সি হের মতে নত বীনা সত্র, কিন্তু সায়ণাচাধ্যের মতে ইহা প্রাচীন হি 

( এতরেয়ারণযক ভায় ২২1৪৪) 

]), উত্মবর্ণ অর্থাৎ 511721. প্রল্থিত উচ্চারণে নিঃখ|সরেচন-জনিত ঈধৎ তাপ অনুভূত হওয়ায় ইহ্থাদিগকে 

উত্মবর্ণ বলে। সেইজন্য পগ্রিকায় ত্রিলোচন লিখিয়াছেন-__'উদ্মধর্্মযোগাদুষ্মাণঃ | কবিরাজে লিখিত আছে_ 

িচ্চারণে যে মুখং তপতি স এবোন্সধর্ম৮ (স* ১৫)। প্রাচীন কাতস্ত্রে উন্মসংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল অনুমিত হয়: 

থাকে, কিন্তু নবীন কাতস্ত্রে উহা দৃষ্ট নহে। হুষেণ বলেন_নিক্ষল বলিয়া এ সুত্রটা ঝররুচির টচত্রকুটাতে পঠিত নহে। 
০. এহুত্রের বর! 'পথিগ্রাছ' শব প্রাছ, প্রভৃতি শব্ধ পাওয়! যায়। এসকল শব কিন্তু পাশিনির পূরণে 

বুদ্ধকাতন্ত্রদের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়! অনুমিত হয়। 

1), 'বনতি-তনোতি'*” (কৃৎ ৫৯) সুত্রের দ্বারা এখন 'ধুটি হস্তে:.. শুত্রের উদ্দেস্ সিদ্ধ হইবেঃ 
গ্াচীন কাতস্ত্রে কৃৎগ্রকরণ না! থাকায় উহার প্রয়োজন অবস্ঠাই ছিল বলিয়৷ অনুমিত হয়। 

5. এ হুত্রটী আস্ত ব্যাকরণ হইতে গৃহীত ধলিয়া দুর্গসিংহাদিও শ্বীকার করিয়াছেন। 

৫৬ 



প্রাক কখন 
স্বরেঃ (সৎ ২৭২), “মনসঃ জন্ত চ+ (সৎ ২৫১), 'খতি চ তৃতীয়া সমাসেঃ (স* ২৭১) 

'ধাতে। খত্যুপসর্গস্ত' (সৎ ২৭২ ), 'নামধাতো| বা” (স* ২৭৩), «এবে চানিয়োগে” (সৎ 

২৯১), “তোপধশযসানাং চ বা, “ভবতিব্যথোদিৎ, ইত্যাদি । শার্ববর্টিক কাঁতন্ত্রে এ 

সকল সুত্র না থাকিলেও বররুচির চৈত্রকূটা, ভাবসেনের লঘুৰৃত্তি এবং অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থ 
দেখিলে আমাদের উক্তিসমূহ সমধিত হইবে। প্রাগুক্ত “তোপধ...» সুত্রটার অর্থ 
ইইতেছে_-'তোপধশ্চ শষসা শ্চেতি দন্ব শ্চকাঁরঃ সমুচ্চয়মাত্রে, বা বিভাষায়াম্। ইহা 
'অঘোঁষব্তশ্চ” (সণ ৬৯) সুত্রের অপবাদ এবং শাকটায়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণের “তো শরি, 

স্তরের অনুরূপ । এতোপধ''"” স্থাত্র বা “তো শরি' সুত্র ম্মরণ করিয়া কাতন্তস্থ “অঘোষবতশ5, 

সুত্রের “চৈত্রকূটী'তে বররুচি লিখিয়াছেন_-“কচিদঘোষেহপি উত্বং ভবতি, যথা-_বাতোহপি 

তাঁপপরীতো সিঞ্চতীত্যাচষ্টে” ॥ খক্তশ্ত্রব্যাকরণে মহধি শাকটায়নও “তোষি, স্থত্রের বৃত্তিতে 

বলিয়াছেন__“পরীতে! ধিঞ্চতা-যাম্” | পাণিনিনয়ানুসারে শর্ববর্শা! কিন্তু €তোপধ..., সুত্রটা 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। “ভবতি-ব্যথোদিৎ, সুত্রটীর স্থলে শার্ববর্রিক কাতস্ত্ে ুত্রিত হইয়াছে_- 

“ভবতেরঃ” (আঁ* ১০৩)। পাণিনিও সম্ভবতঃ উহারই যোগবিভাগ দ্বারা স্থত্র করিয়াছেন -_ 

“ব্যথো লিটি% (৭1৪৬৮) এবং “ভবতের£,(৭181৭৩) | এই সকল স্থত্র ব্যতীত প্রাচীন কলাপের 

আরও যে সকল সম্প্রদায়লন্ধ সথত্র বা বচনাদি শর্ববন্ম-বররুচি-শশিদেব-বৃপ্তিকারদুর্গসিংহ- 

ভাবসেন-টীকাকারদুর্গসিংহ-ত্রিলোঁচন-লেশাচাধ্য-স্থষেণবিদ্ভাতৃষণাদির গ্রন্থে প্রবেশ করিয়াছে, 

তাহাদের বিবরণ সময়ান্তরে বলিবাঁর সংকল্প রহিল। 

কপ্রত্যায়ান্ত পাঁচকাদি শব্দের বুাৎপন্নত্ব লইয় বৃদ্ধক তন্ত্র-সম্প্রাদায় যে মিষ্ধান্তে উপনীত 
হন তাহার বিরুদ্ধে শাকটায়নের স্তায় সকলেই বলিয়াছিলেন_-“কুৃতো৷ যোগ্যতায়াং শক্তি: । 

অভিপ্রায় এই যে, নিপ্রিত সুপকারে পাকের যোগ্যতাহেতু তাহাকে পাঁচক বলিলে “পাচক! 

শব্দের বুৎপত্তিনিমিত্তে কোনও প্রকার দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে না। “বৃক্ষাদিবদমী রঢ়াঃ 

'”» ইত্যাদি দৌর্গোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, পাছে বৃদ্ধকাতন্ত্রসম্প্রদায়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, 

সেই জন্ত বনুকাল পরে অনতিগ্রাচীন শর্ববন্মীও কতো ধোগ্যতায়াং শক্তিঃ, পক্ষ অবলম্বন 

করেন নাই। এ কথা ঠিক নহে। কারণ আচার্য্য প্রবৃত্তি বুঝিয়াই ত্রিলোচনের পঞ্জীতে উল্ত। 

ইয়াছে_-পতথ! করিঘ্তক্পপি ক্রিয়ায়াঃ কর্তৈব তথোপচারাৎ। অথবা ভূতভবিশ্যতক্রিয়ানু 

যোগ্যতামধিকৃত্য তথোচ্যতে। যথা লোকে২পচন্নপি সথপকারঃ পচনবোগ্যতয়া পাচক 

ইত্যুচ্যতে ৮ (চ২২০)। আর কৃতস্বীকার না করিলে শ্রুতিবিরোধ এবং স্থতিবিরোধ 

ই্পরিহর হইয়া পড়ে। কারণ যজ্জকাণ্ডোক্ত মন্ত্রর্গে আয়াত হইয়াছে-__“ঘ্যক্ষরং চতুরক্ষরং 
বা নাম কৃতং কুর্ধযান্প তদ্ধিতম্।” গোঁপতব্রাঙ্মণেও দৃষ্ট হ্য়-_কৃদন্তমর্থবতপ্রাতিপদিকম্ঃ। 

গোভিলীয়গৃহ্হ্থত্রে স্থত হুইয়াছে_'কুতং নাম দধ্যাৎ। এতদতদ্ধিতম্ঠ (২1৮1১৪-৫ )। 
বোধায়নও . বলিয়াছেন--নাম কৃদস্তং কুর্ধ্যান্ন তদ্ধিতান্তমঃ। কৃদৃব্যবস্থায় ব্যাকরণের 

৫৭ 



ব্যাকরণদর্শনেরঃইতিহাম 

পরিশিষ্টস্থানীয় নিরুক্তের ঘোষণ! হাতি নাড়ি ধাতৃত্যো নৈগমাঃ কৃতো ভায্ুস্তে, 

(২।২।৬)। বুছন্দেবতায় স্বৃত হইয়াছে-_ 

“ক্রিয়াঁভিনিব্ভিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্বাঁভিহিতো| যদ! স্তাৎ। 
সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিজযুক্তো ভাব স্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ ॥” ৃঁ 

অব্যুৎপন্নত্ববাঁদীদের আর একটা মশ্ত্রদায় ছুইভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একটা 

সম্প্রদায় যৌগিকশবের শাস্তীয়ত্ব শ্বীকাঁর করিলেও উাদিব্যবস্থা বা তৎসংক্রান্ত উহন-পরাম্শ 

গ্রহণ করেন নাঁই। মহধি গাগ্য ইহাঁদের অন্ততম। দ্বিতীয় সম্পরদায়টা অক্ষরতঃ উণাদিশান্ত 

হ্বীকাঁর না করিলেও উহাকে নিরুক্তের ন্তাঁয় ব্যাকরণের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পাণিনি ইহাদের অন্ততম বলিয়া মনে হয়। কারণ পাঁণিনিনয়ে স্বশাস্ত্রের অবিরোধে অনেক 

উপাদিশবের এবং উহিতশবের সাঁধুতা স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা অষ্টাধ্যাযীর 
“উণাঁদয়ো! বছুলম্” হুত্রের উপর পাঁণিনিশিষ্য ব্যাত্রভৃতির “বাহুলকং প্রকৃতে স্তৃষ্টেঃ-".. 

ইত্যাদি কারিকাছয় এবং পতগ্রলির “সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাণি'**” ইত্যাদি ক্োক (৫৪৫৭, 

৫৬৩-৪১ ৫৬৭ গৃ* ) দেখিতে পাই। ব্যাপ্রভূতির কারিকাদ্বয় ব্যাখ্যা করিবার কালে পতঞ্জলি 

মুনি লৌকিক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাৎ্পধ্যতঃ বলিয়াছেন-_-“নৈগরম এবং রূটিতব শব্বরাশির ওণাদিক 

সংস্কার কি সাধু অর্থাৎ সম্যগ.রূপে অনুশিষ্ট ? হা, স্দাধু। কারণ নৈরুক্তগণকত্তৃক এবং 

শকটের বংশধর নৈরুক্তব্যাকরণন্মর্তা শাঁকটায়নমুনি কর্তৃক নামমাত্রেরই ধাতুজত্ব উপদি্ট 

হইয়াছে । ভাল, যে সকল শব্ধ প্রকৃতিগ্রত্যয় নামক বিশেষ বিশেষ পদার্থদ্বারা ব্যুৎপান্য নহ 

তাহাদিগকেও কি ধাতুজ বলা যায়? যায়। তবে মে সকলস্লে উহন আবশ্যক অর্থাৎ প্রকৃতি 
দেখিয়া প্রত্যয়ের এবং প্রত্যয় দেখিয়া প্রকৃতির অমুমান করিতে হইবে” এখন 

আবার প্রশ্ন উঠিতেছে যে, গাবী গোণী প্রভৃতি অপশবের সাধুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্বও 
কি শান্ত্রে উহনের পরামর্শ বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি পুনরায় তাৎপর্য 

ঝলিলেন-_“না, অপশব্ের সাধুত্বগ্রতিপাঁদনে শাস্ত্রের কোনও প্রবৃদ্ধি থাকিতে পারে না। 

কারণ "শীস্তশব দ্বারা এখানে বুঝিতে হইবে-_“শিযবস্তে২সী ধুশবেত্যো| বিকিচ্য জাপ্যন্েখনেনেি 
শান্তম । সুতরাং স্থসাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাশবের প্রকৃতি যদি স্পষ্ট উপলব্ধ না হয় তাঃ 

হইলে উহার উপলব্ধি করাইবাঁর জন্যই উহনের পরামর্শ । আঁর উহনকালে গুণভাবারি কা? 

দেখিয়া ককারাদি অনুবন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। উপদেশসাঁপেক্ষতাহেতু এসকল ঝি 

শাসিতব্য বলিয়া উপাদিশান্ত্রের শাস্্ীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে” (৫৪৫-৭। ৫৬৩-৪)। এ 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন-__-“যে সকল শব্ধ রূঢ ব| সাঙ্কেতিক বলিয়া গাগ্যাদির মঃ 

অসংস্কা্য্য অর্থাৎ গ্রকৃতিগ্রত্যয়বিভাগশৃন্ট, তাহাদের সংস্কারোপায় দেখাইবার জন্ত পারি 

তন্ত্রোপজীবী পতঞ্জলির এরূপ আগ্রহাতিশয় এবং যত্বগৌরব কেন? নাগেশ বলিবেন 

এব্যাকরণাস্তরীয়মতে অর্থাৎ ব্যুৎপত্ভিবাদীদের ব্যাকরণানুলারে ইহা কণ্চিত হইয়া 

৫৮ 



প্রাক কথন 
অবুযুৎপন্নত্ববাঁদী পাণপিনির ব্যাকরণাুলারে নহে” । ( শব্দেন্দুশেধর ৩।২1৮৪) ৮০৭-৯ পৃ* )। 

কথা হৃদয়হারিণী নহে। ভাম্তটা কি পাণিনীয় হুত্রবার্তিকের, ন! শাকটায়নীয় উপাদিশাস্ত্রের? 

আর প্রসঙ্গাস্ুপ্রসঙ্গতঃ যদি কোনও অপাণিনীয় মত আসিয়! পড়ে তাহা হইলে কৃত্বাচিন্তান্তায়ে 
উহা খণ্ডিত হয় নাই কেন? খণ্ডন ত দূরের কথা, তিনি স্বয়ং আবাঁর উহনসপ্ন্ধীয় গ্লোক 
করিয়াছেন--“সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাণি প্রত্যয় স্চ ততঃ পরে ।-**” ইত্যাদি (৬৬, ৫৪৬, ৫৮৬পৃ*)। 

ক্তএব আমর! বলিব-ধাতু'শনধের “অভিদধাত্যর্থং ধাঁতু:, এইরূপ ব্যুৎপত্তি শুনিয়া এবং 

শিবস্ত্রে ধাতুমূলক-শীস্তর প্রবৃত্তির * আভাস পাইয়া ব্যুৎপত্তিবাদের পথে পতঙ্জলিসুনি সুত্রকার- 

বান্তিককারাপেক্ষাও অগ্রতঃসর হইয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন বে, পাণিনিমুনি 
উণাদয়ো বহুলম্ প্রভৃতি স্ত্রের দ্বারা উপাদিশীস্বকে যখন নিরুক্তের স্তাঁয় ব্যাকরণের পরিশিষ্ট- 
রূপে গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং লোঁকে রূঢ় বলিয়! গ্রসিদ্ধ সপিঘ্বতহ্দয়াদি শব্দের 

বৃৎপত্তি যখন বেদে দিত হইয়াছে, তখন ব্যুৎপত্তিপক্ষ কিরূপে অবহেলিত হইতে পারে? 
তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাঁয়-_“উপাদিষু সর্ব্বে বিষয় বিকল্পন্তের | 

শব্দের যথাঁঘথ উচ্চারণ জানিবার জন্ত স্বর এবং উদার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানিবাঁর জন্য 

সংস্কার-:এই ছুইটার চিন্তা বেদাঙ্গব্যাকরণের প্রধান বিষয় । কাঁরণ স্বর-সংস্কার ব্যতীত 

বেদপাঁঠাদি নিক্ষল হইয়া থাকে । উপাদিশাস্ত্ের সহায়তা না লইলে স্বরোপদেশের বা সংস্কারোপ- 

দেশের পূর্ণতাঁসাঁধনও অসম্ভব। আরস্বরজ্ঞান যে উণাদিসাপেক্ষ ততসম্থন্ধে নাঁরায়ণভট্ুই 
বলিয়াছেন-ধাত্বর্থমাশ্রিত্য ভবন্ধ্যণাদিকা উণাগ্ঘধীনা নিগমে২পি চ স্বরাঃ।... ইত্যাদি 

(৫৮৩ পৃণ)। এই সকল কথার সহিত বিদ্ষেদং শব্দনির্াণম্ত ৭ শাস্ত্রোক্তি মনে রাখিয়া 
বলা যাঁয় যে, 'বৃহস্পতিরি্্রায় দিব্যং বর্ষহস্রং প্রতিপদে|ক্তানাং শব্দানাং শব্ষপারায়ণং প্রোবাঁচ 

শান্ত, জগাম''" ইত্যাদি শ্রুতিলক্ষিত পুরাকল্পীয় শব্ষপারাঁয়ণ নামক ব্যাকরণে গ্রতিপদপাঠ- 

ক্রমে সমস্ত অব্যপবৃক্তশন্দ প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগ দ্বারা ব্যপবৃক্ত হইয়|ছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে 
ধারণাশক্তির হাসবশতঃ গ্রন্থলাঁঘবের প্রয়োজনহেতু সামান্তবিশেষলক্ষণা্ছিত স্ত্রাত্মক ব্যাঁকরণে 

উগার বহুশব্ৰ চাঁলনীন্তাঁয়ে গ্রহণ কবিবাঁর পর আরও মনেক শব্ধ স্থবারূঢ় না হওয়ায় হ্ত্রকার- 
গণ পিজ নিজ স্থত্রে অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিবার জন্ত স্ব স্ব প্রয়োজনাম্তদারে উহ্বাদিগকে বা 

উচাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে অব্যুৎপন্ন বলিতে বাঁধ্য হইয়াছিলেন। তারপর স্বর-সংস্কারের 

পূ্তাঁসাঁধন্ করিবার জন্ত ব্যুৎ্পত্তিপক্ষে ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকাঁদি শ্রুতির আম্ুকল্য দেখিয়া 

এবং ব্যাকরণের নিতান্ত স্বার্থসাঁধক শিক্ষানিরুক্তাদি বেদাঙ্গের ও অন্ঠান্ত স্থৃতিশাস্্ের সম্মতি 

ুঝিয়া পরবর্তী বৈয়াঁকরণগণ ব্যুৎপত্তিবাদের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইব্প 
শি 

* “ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টম্* ( নন্দিকেখরীয় কাশিক1)। 'ধাত্বর্থং ধাতৃমুল কশাস্প্রবৃত্ার্ঘমূণ ( ভগবান্ উপমন্থ্য )। 

1 'ব্রদ্ষেদং শবনির্দাণং শব্দণক্তিনিবদ্ধনম্। বিবৃতং শবাদাত্রাহ্য স্তাম্বের প্রবিলীয়তে ॥ 

৫৯ : 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কারণকূটবশতঃ মূলে বল! হইয়াছে_-ব্যুৎপত্তিবাদ স্মৃতিমন্মত, অব্যুৎপত্তিবাঁদ হুত্রকারদের 

বুদ্ধিমাত্রোতপ্রেক্ষিত? | 

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিচ্যাদির মতামত । 
তত্ববৌধিনীতে ১৭-১৮ খুষ্টশতাঁবীয় জ্ঞানেন্্র সরম্থতী লিখিয়াছেন--“কোঁনও কোন 

সম্প্রদায়ের মতে পাঁণিনির “অর্থবদধাতুর প্রত্যয়; প্রাতিপদিকম্; শৃত্রটী অবুাৎ্পত্তিপক্ষের জাঁপক। 

ইহা অবশ্য পূর্ববপাঁণিনীয় (178960. 01012109 ) দিগের সিদ্ধান্ত, অপরপাণিনীয়, 

(79969 ১80101908 ) দিগের নহে। কিন্তু উক্ত হত্রে কেবল “অধাতু*শব দেখিয়া পূর্বব- 

পাঁণিনীয়দের এ কথ! বলা সঙ্গত নহে, কারণ গ্রাঁতিপদ্দিক ধাতু না হইলেও ধাতুজ হইতে পাঁরে। 

পাঁচক+ এই প্রাতিপদ্দিকট ধাতু নহে সত্য, কিন্ক উহা ধাতুজ; কারণ উহাতে “পচি' ধাতু 

অন্তর্গীনবৃন্তি হইয়া আছে। তবে শাঁকটায়নমতে “কমি” ধাতু হইতে “কংদ” (উৎ ৩৬২) শব্দ 

ব্যৎপন্ধ হইলেও “অত: কৃকমিকংস...৮ (৮1৩৪৬) সুত্রে পাঁণিনি “কমি'ধাঁতু বলিবার পর 

“কংস” শব্ের পৃথগ গ্রহণ করিয়! উর ধাতুমূলকতা অস্বীকার করায় পতগ্রলি বলিয়াছেন_ 

ইহা দৌষাবহ নহে, কারণ উপাদিশব অবুৎপন্ধ প্রাতিপদিক” (১১/৬১)। পাঁণিনীয 

বান্তিকপাঠেরও অনেকস্থলে স্বত হইয়াছে--ণাঁদয়ে হবাৎপন্নপ্রাতিপর্দিকানি। (৩1৪1৭৭, 

৭1১২... ), “ত্রোণাদি প্রতিষেধ!ঃ (৭1১1২), 'উপাদি প্রতিষেধশ্ঠঠ (৮1২1৮) ইত্যাদি। 

পতগ্রলিও বলিয়াছেন _“অত্র পাঁণিনি রব্যুৎপন্ন; ইত্যাদি । মেইজন্য ৩।৩১ স্থত্রীয় শ্েনদুশেখরে 

নাগেশ লিখিয়াছেন__“নৈরুক্ত ব্যাকরণে শাকটায়নমুনি নাঁমমীত্রের ধাতুজত্ব বলেন, কারণ 

তিনি বুত্প্ত্ববাদী ; কিন্তু পাঁণিনি যে সেরূপ বু[ৎপন্বতববাদী নহেন তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । 

সেরূপ না হইলেও পাণিনি কিরূপ বুৃৎ্পন্নত্ববাঁদী ছিলেন তাহার কোন অনুসন্ধান না 

করিয়াই অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ত্তাহাকে এবং তৎসঙ্গে কাত্যায়নকেও অব্যৎপন্নত্ববাদী 

বলিয়া থাকেন। ইহাতে মনে হয়-_অহে। রে পর্য্েষণম্! তত্বাভিনিবেশীদন্তঃ কঃ পদার্থে 

গরীয়ান্? ন্বপক্ষ দৃঢ় রাখিবার অভিগ্রায়ে যুক্তির বশবর্তী না হওয়ায় এই দমকল পণ্ডিতদের 

গ্রতি ক্ষোভবশতঃ কোনও সমালোচক বলিয়াছেন__ 

'ইতরতাঁপশতানি যথেচ্ছ] 
বিতর তানি সহে চতুরানন। 

অরমিকেষু রহস্যনিবেদনং 

শিরসি মা লিথ মা লিখ মা লিখ |” 

ই্পূর্বের অব্যৎপততিবাদীদের ত্রিবিধ সমগরদাঁয় উল্লিখিত হইয়াছে। পাঁপিনি যি 

অব্যুৎপন্নত্ববাদী হন, তবে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তত? বৃদ্ধ কাতগ্ত্রদের মতবাদ তিনি গ্রহণ 

করেন নাই, কারণ তাঁহার অষ্টাধ্যা়ীতে নানাবিধ কৃততরদৃষ্ট হয়। গাগ্য-সম্্রদায়কে অনুদর' 

করাও পাঁণিনির অভিপ্রেত নহে) কারণ--গ্রথমতঃ অষ্টাধ্যায়ীতে 'উণাঁদয়ে! বহুলম্ ( ৩৩১) 

১: 



প্রাক কথন 
ভূতেশপি দৃশ্ঠন্তে” (৩:৩২), “ভীমাদয়োৎপাঁদানে” (৩৪1৭৪, 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ, (৩৩৩), 

ততাভ্যামন্তত্রো ণাঁদয়ঃ? € ৩৪।৭৫ ) প্রভৃতি হ্যত্রের সঙ্গিবেশহেতু উণা্দির শাস্বীয়ত্ব স্পষ্ট স্বীরুত 

বলিয়া উপপন্ন হয় দ্বিতীয়তঃ কথনও কখন শাঁকটায়নের ওণািকস্থত্র তত্ত: পাঁণিনীয় কৎসুত্রে 
অনুস্থত হইয়াছে (৫৬৬-৭)7 এবং তৃতীয়ত; অনেক উণাদিক প্রত্যয় অষ্টাধ্যায়ীর কৎসূত্রে 
প্রবেশ করিয়াছে (৫৬৬-৭)। নিরুক্ত কারণত্রয়বশতঃ বলা যাঁয় যে, উণাদিব্যবস্থা লইয়। 
পাণিনিমুনি গার্গ্ের স্াঁয় শাকটায়নকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। প্রাঁগ বর্মিত 
বুদ্ধ কাতন্ত্ম্প্রদায়ের বা গার্গ্যসম্প্রদ[য়ের অন্তর্গত বলিতে না পারায় আমরা অগত্যা তাহাকে 

শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি গণ্যাি-ভীমাদি-ভন্ম-কৃষি-তন্ধ- 
বন্মশচম্্র (৩/৩।২-৩, ৩1৪।৭৪-৫-কাঁশিকা) প্রত্ৃতি ওণাদিকশন্দের বুৎপত্তি স্বীকার করিয়া 
ক'স-শঙ্খ-ষণ্০-পাযু-মাযু প্রভৃতি ওণাদিকশন্দের বাত্পত্তি অস্বীকার করিযাছেন। 'বায়ু*-শন্ষ 
ভাগ্বণতে স্থত্রারূঢ়, কিন্তু কাঁশিকামতে উণাদিনিষ্পন্ন (২1৪৫৭ )। মনে হয়, পাণিনির 
গ্রতিপদিকবিজ্ঞাঁনে বামুশপ্দের উণাদিনিপ্ন্নত্ব মার নহে। আরূঢ় থাকিলে পাঁষু জাম মাষু 
প্রহৃতি শব্দের বুৎপন্নত্বও স্বীকৃত হইত। “উণাদযে। বহুলম্্” (৩1৩১) সুত্রের প্রদীপে 
কৈম়ট লিখিয়াছেন_-“উণাদীনাং শাস্্রাস্তরপঠিতানাং সাধুত্াভ্যমুজ্ঞানার্থং বহুলগ্রহণম্।” 
ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের মতে অনতিপ্রাচীন কৌমারদের ন্যায় পাণিনিকেও বলিতে হইবে__ 
“গার্দিকা হি দ্বিবিধা বুত্পন্না অব্যুৎপন্ন। শ্চেতি” (আঁ ১২৫ স্থত্রীয় দৌর্গ টাকা ও পণ্তী )। 
ঘনিচ্ছাসবেও শ্দেন্দুশেখরে নাগেশভট্ট বশিতে বাধ্য হইয়াছেন _“কচিদ্ ভাগ্গে হ্যণাদীনাং 
ধাৎপন্নত্বাশ্রয়ণং শাস্্ান্তরমূলকমেব”? | 

গুণাদিকশব্দের ব্যুৎ্পন্তিপক্ষে পাঁণিনির প্রবৃত্তি বুঝিয়াই শ্লোকবার্তিকে তাহার শিশ্ত 
ব্যাপ্রভূতি বলিয়াছেন-_-“অক্ষরং ন ক্ষরং বিষ্তাদশ্নেতে বা সরোক্ষরম্ । ভাগে স্বত হইয়াছে_- 
'অগ্পোতে বা পুনরয়মৌণাদিকঃ “সরন্প্রতায়ঃ, “মশ্ল,ত ইত্যক্ষরম্।” তিনি আবার বলিয়াছেন _ 
বাহুলকং প্রকৃতে স্তনুদৃষ্টেঃ '” ইত্যাদি এবং “নাম চ ধাতুঞ্জমাহ-..১ ইত্যাদি । উক্ত কারিকা- 
দম কাত্যায়নকর্তুক অস্থুপগত হওয়ায় ভাগ্বকার বলিয়াছেন_“মত্র পাঁণিনি রব্যুৎপন্ন:,। 
ইহাতে সুচিত হয় যেখানে ণাদিকশব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে স্বপ্রণীত সুত্র অক্ষ 
থকে সেখানে পাণিনি ব্যুৎপন্গত্ববাদী, কিন্তু যেখানে উহার স্বীকারে স্বপ্রণীত সুৃত্রসন্দর্তে 
ধিরোধ উপস্থিত হয় সেখানে তিনি অবু[ৎপন্ত্ববাদী। £ইবিযুধীন্দিদদিষ্ঠ।ধৃহভ্যো মক্? 
“5৭: ঘুখা প্রন্থতি গণান্দিকগত্রনিপ্ন্ন “ভীম? “ভীক্ম” প্রভৃতিশন্ের বুাৎ্পত্তিস্বীকারে স্বকীয় 
২৭ ব্যাহত হয় না বলিয়া “ভীমাদয়োহপাঁদানে? (৩।৪।৭৪) ও “তাভ্যামন্তত্রোণাদয়ঃ (৩1৪।৭৫) 
হখরপ্রণয়নহেই পাণিনি ব্যুতপন্নত্ববাদী, আর “শঙ্খ” এবং ঘেণ্ঠ শব্দের বুপত্তি স্বীকার 
করিলে শিমে: থঃ (শখ; ) থিণে! ডঃ ( ষণ্টঃ) এই দুইটা ওণাদিকগুত স্বীকার করা মাবশ্যক) 

ক্ষ তাহাতে “মারনেরী :৮ (৭১1২) 'কুলাৎ খঃ) (৪1১১৩৯) স্ত্রীভ্যে। ঢক্? (81১1১২০) 

৬১ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

হুতরগুলির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেইঙন্ত “শঙ্খ” “ষণ্য, শষদয়সম্থন্ধে পাঁণিনি অব্যুৎপরত্বাদী। 

স্ৃতরাঁং এরূপ অবস্থায় ব্যাখ্যাতুগণের বলা আবশ্ঠক-_-তত্রোণাদিগ্রতিষেধঃ) (৭1১1২) 

অর্থাৎ “সেখানে উপাঁদির প্রতিষেধ এবং (প্রাতিপদ্দিকবিজ্ঞানাচ্চি পাণিনেঃ সিদ্ধম্ঠ (৭1১২) 

অর্থাৎ পাঁণিনি যে ভাবে যে যে প্রাতিপদিকের প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগশূন্তত বা! প্রক্কৃতি গ্রত্যয়- 

বিভাঁগযোগ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন তদমূসারেই সিদ্ধ হইতেছে। 'প্রাতিপদিকবিজ্ঞানাচ্চ 
পাঁণিনেঃ মিষ্ধাম্ত বার্তিক লইয়| উদ্যোঁতে ১৭-১৮ খুষ্টশতাবীয় নাগেশও বলিয়াছেন-_“অত্র 

পাঁণিনিরিত্যুক্তযা দর্পিষাঠ-যজুষে,ত্যা্দিকতিপয়াতিরিক্তোণাদিযু পাঁণিনেরব্যুৎপত্তিপক্ষ 

এবাভিপ্রেত ইতি দর্শরতি। বস্তৃতঃ “মর্পিষে,ত্যাদৌ ষত্তমপি বন্লগ্রহণাঁদিতি সর্বথাহবাৎপত্তি- 

রেটিতেঘিতি বোধ্যম্।” (৭1১।২)। ঠিক কথা। 'িঙ্খণ এবং 'ষণ্ড” শব্দদবয়ের অব্য ংপক্নপ্রাতিপদি- 

কত! অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগশূন্তত! ন| বলিলে 'কুলাঁৎ থঃ” ও শ্ত্ীত্যো ঢক্্* এই ছুইটী হত্রের 

দ্বারা 'কুলীন/ “বৈনতের, প্রভৃতিপদের পরিবর্থে কতকগুলি অনিষ্টপদের উদয় হইত। এই সকল 

কথা মনে রাখিয়া! বরা যায় যে, ভাগ্মবাত্তিকে পুন:পুনঃ পঠিত “উণাঁদযোৎব্াুৎপন প্রতিপদিকা নি, 

পরিভাঁষাঁটার তাঁৎপর্য্য হইতেছে-_-উণাান্তানি প্রকৃতি গ্রত্যয়বিভাঁগপ্রোযৌজাপাণিনিস্ত্- 

্রবৃত্তযনর্ীণি'। অতএব স্বরৃত স্তরসনদর্তের ব্যবস্থা অক্ষু্ন রাখিবাঁর জন্যই কখনও কখন পাঁশিনি 

মুনি অব্যুৎপন্নত্বপক্ষ লইতে বাঁধা হইয়াছেন, তবে নিরুক্তের বা উণাদিশাস্ত্রের অশাস্্রীয়ত্ব অব- 
ধারণ কর! তাঁহার উদ্দেশ্ নহে। কিন্কু বৈরাঁকরণগোঠীদের মধো দেখা যাঁয়_-যে শব্দ তন্ত্রবিশেষে 

মৃত্রাদির ব্যবস্থীনুপারে ব্যুৎপন্ন, সেই শব্দই সুত্রব্যবস্থার ভেদহেতু তত্ান্তরে অব্যুৎপন্ন ; যেমন_- 

'উরুব্যচন্ শব । ইহা পাঁণিনীয়মতে বাত্গন্ন (৬১১৭), বৃদ্ধকাতন্্দের মতে ভিখডবিখাদি 

শবের গ্াঁয় রূঢ় এবং নবীন কাঁতন্্রদের মতে উপাঁদিনিষপন্ন (আঁৎ ১২৫ স্ত্রীয় দৌর্সবৃত্ধি)। 

অতএব কতকগুলি শবের বুৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় এবং কতকগুলির না হওয়ায় এ সন্ধে 
ব্যাকরণের পরিস্থিতি লইয়া বল! যায়__]6 19 101670: 52081000001 0160010, বৈয়াকরণেরা 

সাধারণতঃ শাকটায়নের ন্তাঁ় কতকট| বু[ৎপন্নত্ববাদী, আবার কতকটা গাগ্যের ন্যায় বা 

স্থলবিশেষ বৃদ্ধকাতস্ত্রদের ন্যায় অবুাৃৎপন্নত্ববাদী। সেইজন্য মনে হয়, শাকটায়নীয় হত্রা্থপারে 

যে সকল শব্দ বু[ুৎপন্ন, সেই সকল শব্দের বুৎপত্তিনিরূপণে পাঁণিনীয়সথত্রের প্রবৃত্তি না থাকিনেই 
পাঁণিনির নিকট উহ্ারা অবুৎপক্ন এবং পাণিনীয়সতরান্থসারে যে সকল শব্ধ ব্যুৎপন্ধ সেই দকন 

শবের ব্যুৎপত্তিনিরূপণে কাতত্তমতরের প্রবৃত্তি না থাকিলে শর্ববর্মীর নিকট উহীরাও অবুৃৎপন্ন। 

ইহাঁতে কেহ কেহ বলিতে পারেন-_. 
ধপ্রবর্ত্যানামনেকত্বাদ্ বৈলক্ষণ্যাচ্চ নৈকতা!। 

নৈকমত্যং বহুত স্যাঁদ্ বহুরাজকদেশবৎ ॥ 

এমন কি, যে সকগ শব্ষের বুাৎপত্তি বেদে উদ্ঘোধিত হইয়াছে, হুত্রপ্রণয়নের ত্রুটি থাকিবে 
তাহাদেরও অবুৎপন্নত্ব ঘোঁষণাপূর্ববক ব্যাকরণ প্রণীত হইয়া থাকে এবং ব্যাকরণ কি তা 
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জিজ্ঞাসা করিলে বৈয়াকরণের! মুক্তকে বলেন-বব্যাক্রিয়স্তে ব্যুৎপাগ্যন্তে শব্ধা অনেনেতি 

ব্যাকরণম্। তবে পাণিনিতে কোনও উপালস্ত প্রযোজ্য নহে, কারণ তাহার হৃদ্গত অভিপ্রায় 

এই যে, উণাঁদিশাস্ত্র নিরুক্তের স্তায় ব্যাকরণসম্বন্বীয় পরিশিষ্ট পৃথক থাঁকিবে এবং 

অষ্টাধ্যায়ীর সহিত কোনপ্রকার সাক্ষা্ বিরোধ উপস্থিত হইলে উহাকে ছন্দোবৎ দেখিতে 

হইবে। এইজন্ত প্রক্রিয়াসর্বস্থে উক্ত হইয়াছে 

ধাতর্থমাশ্রিত্য ভবন্ত্যণাদিক৷ উণাগ্যধীনা নিগমেৎপি চ স্বরাঃ। 

অতঃ কৃদন্তর্গতমপ্যণাদিকং ধাঁতোঃ পরং ছান্দসতো২পরং ব্ুতে ॥, 

পতগ্রলি মুনি উহনাদির প্রপঞ্চপূর্বক ব্যুৎপত্ভিবাদের পথে পাঁণিনিকে লইয়া শাকটায়নের 

সমীপে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু নবীনকা তন্ত্রস্প্রদাঁয়ে ৮-৯ খুষ্টশতাব্বীয় বৃত্তিকার 

দুর্গসিংহ শর্ববন্মীকে লইয়া শাকটায়নের সামসময়িক বৃদ্ধকাঁতম্ত্রের সমীপে যাইবার চেষ্টা 

করিলেও যাইতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এক দিকে তিনি ব্যুৎপত্তি- 
বাদের মূলে আঘাত করিতে প্রস্তত হইয়াছেন, আবাঁর অন্তদিকে তিনি কলাপের শেষে 
রুতপ্রকরণীয় এবং উপাদিপ্রকরণীয় সুত্রসমূহ সবৃত্তি সন্গিবেশ করিয়াছেন । ইহাতে কোনও বঙ্গীয় 

সমালোচক পরিহানপহকারে স্বর্গীয় কুষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর ভাষায় বশিয়াছিলেন-_ 
চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে। 
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥ 

চকা বলে চকি প্রিয়ে এ ভারি কৌতুক । 

বিধি হ'তে ব্যাঁধ ভাল, বড় দুঃখে স্থুখ ॥ 

শব্দের বুযুৎপত্তিসম্ঘন্ধে শর্বববন্মা পাঁণিনির স্তাঁয় হইলেও বৃত্তিকাঁর তাহাকে বৃদ্ধকাতম্তরমতোপ- 
জীবী বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, নামমাত্রেরই বুৎপত্তিনিমিত্ত অন্বীকুত হওয়ায় 
সবএকাঁর কর্তৃক কলাঁপের কৃল্লক্ষণ নিরূপিত নহে । কৃদ্বৃত্বির পূর্ববপীঠিকাঁরূপে__ 

“বৃক্ষারদিবদমী রূঢ়াঁঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ। 

কাত্যায়নেন তে স্ষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে ॥ 
এই শ্লোকটী বলিয়া “সিদ্ধিরিজ্ঞ ঞ পাঁনুবন্ধে নামক প্রথমকৃৎস্ত্রের বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন 

সিদধিপ্হণং ভিন্নকর্তৃকত্বান্ঙ্গলার্থমচ | তদনুসাঁরে দৌর্গসম্প্রদায়ে শুনা যায়__ 

“আদৌ “সিদ্ধ'পদার্পণাঁণ্দখপদক্যোচ্চারণান্ধ্যত- 
শ্চান্তে “বৃদ্ধিঃপদস্য মঙ্গলতয়! শাস্ত্রং সমাপ্তিং গতম্। 

ইত্যাচার্য্য তিতিক্ষণং বিকসিতং পশ্চাৎ কৃতঃ কৈ: কৃতা- 
এতজ, জ্ঞাপযিুং স শিশ্তনিবহং দুর্গোহবদৎ পদ্যকম্ ॥ 

অভিপ্রায় এই যে, ভাস্ঘোক্ত “মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙগলাস্তানি হি শান্ত্রাণি প্রথস্তে'"' 

ইত্যাদি স্তিবশতঃ সন্ধি হইতে আখ্যাঁত পথ্যস্ত কাতন্ত্ররে আদিমধ্যাবসানে মঙ্গলবাঁচক “সিদ্ধ 
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(সৎ ১)-অথ (আৎ ১)-বৃদ্ধি” (আৎ ৪৩৯) শবত্রয়ের গ্রয়োগন্থার! শার্ধবন্মিক গ্রন্থের সমাধি 

হুচিত হইয়াছে এবং তারপর আবার কৃতপ্রকরণের প্রথমে ও শেষে “সিদ্ধি, এবং 'বৃদ্ধি'শবদধয়ের 

প্রয়োগহেতু কৎপ্রকরণের ভিন্নকর্তৃত্ব উপপন্ন হওয়ায় কে এ সকল হ্ৃত্রের কর্তা তাহাই শি্প- 
গণকে বলিবাঁর জন্ দুর্গসিংহ পূর্বোল্লিখিত ্লোকটী রচন! করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গসিংহের 
অনেক পূর্ববন্তী এবং শর্ববর্মার খুব সমীপবর্তী বররুচির “চৈত্রকুটা, বৃত্তিতে এরূপ কোনও 
কথার আভাস পাওয়া যাঁয় না। বরংচ ও গ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, তিনি সন্ধি হইতে কুং- 

পধ্যন্ত চারিটী গ্রকরণই শর্ববন্ধপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ কতিয়াছিলেন। কলাঁপের কৃৎপ্রকরণীয় 
“সিদ্ধিরিজৎ-.” (১) হুত্রের “চৈত্রকুটা; বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন _“ধাতুনামিজৎকার্্যশ্য সিদ্ধি 
তবতি ঞ ণন্বন্ধে কতপ্রত্যয়ে পরতঃ॥ এানবন্ধে তাবৎ | পাদঃ| বেগঃ | রাগঃ। যোগঃ। 

ত্যাগ: ॥ আদন্তানামায়িরাদেশঃ | দায়ঃ | ধায়ঃ। আত্ায়ঃ ॥ স্থায়ঃ ॥ নাম্যন্তানাং বৃদ্ধিঃ | তাঁবঃ| 

প্রাকাঁরঃ | নীহাঁরঃ ॥ গান্থুবন্ধে তাঁবং। পাঠকঃ। পাঁচকঃ॥ কুটাদীনাং গুণঃ। উৎকোটিকঃ॥ 

উৎকোটঃ ॥ জনিবধ্যো হন্বঃ| জনকঃ। বধকঃ॥ হস্তে | ঘাঁতিকঃ॥ ঞ ণচুবন্ধ ইতি কিমূ। 

গোঁদঃ| কম্বলদঃ ॥ কৃতীতি কিম্। প্ঠ্যতে ॥ অন্ুবন্ধ ইতি কিম্। বেগুঃ। চেণুঃ | স্থাণুঃ | 

রেণু | অজিচিরিস্াভ্যো পুঃ। ইজদিতি নির্দেশাদকারোপধানাং দীর্ঘঃ। নাম্যন্তানাং বৃদ্ধিঃ। 

হত্তে ঘত্বমূ। (৪1১1১)। আদন্তানীমায়িরাঁদেশঃ | জনিবধ্যো হন্বঃ | কুটাদীনাং গুণ ইতি 

প্রাপ্ত্যর্ধো২য়মারস্তঃ।” অতএব ব্ররুচির বিবেচনায় “সিদ্ধি' শব্ধ এম্লে ভিননকর্তৃত্বসচক নছে। 

কাতন্তস্থিত ছয়টা শব্ধ মাগলিকত্ব-বিচারের বিষয়__সন্ধির প্রথমে “সিদ্ধ শব্দ, তদ্ধিতের 

শেষে “বৃদ্ধি'শব) আধ্যাতের প্রথমে “অথশব) আখ্যাতের শেষে “বৃদ্ধিশব্ষ, কৃতের, প্রথমে 

“সিদ্ধি শব্ধ এবং কৃতের শেষে 'বৃদ্ধিশব। ছুর্গসিংহের পূর্বে এবং সময়ে শশিদেব" 

ভাবসেনাদি বাঁররুচগণের মতে তদ্ধিতের শেষস্ত্রস্থিত “বৃদ্ধিশব্ব যেমন মঙ্গলার্থে উদ্দি 

নছেঃ আথ্যাতের শেষে ও কৃতের প্রথমে “বৃদ্ধি এবং “সিদ্ধি শবদ্ধযও তদ্রপ। ইহার 

বলিতেন) সমগ্র শার্ববর্শিক কাতন্ত্রে মলের জন্য কেবল তিনটী শব হুত্রকারের 

অভিগ্রেত_ সন্ধির গ্রথমে “সিদ্ধ'শব) আখ্যাতের প্রথমে 'অথশব এবং কৃতের শে 

বিদধিশ। ইহাদের মতে ব্যাড়ীয়সংগ্রহের আর্ত দেখিয়া “সিদ্ধ/ শব, মহাঁভায্বের আর্ত 

দেখিয়া 'অথশব এবং কাত্যায়নম্ৃত শুকুষজূঃ গ্রাতিশাখ্যন্থ “বৃদ্ং বৃদ্ধিঃ, (১১৬৯) নু 

দেখিয়া “বৃদি/ শব শর্ববশ্কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আর তর্কান্গরোধে প্রথমরুৎসুতস্থিত 

'সিদ্ধিঃ শষের মান্ল্য্রস্তাব স্বীকার করিলেও বলা যাঁয় যে, শর্ববন্দাই যদি গ্রস্থপমাধি 

বছকাল পরে আবার কৃদ্বিষয়ক সুত্রগ্রণয়নের সঙ্থল্প করেন, তাহা হইলে সে পক্ষেও 
পুনরায় মঙ্গলকাঁধ্য উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। প্রাতঃকত্যে আচমন করিলে সায়ংকৃতে 

কি উহার প্রয়োজন হয় না? 

কাঁতনসত্ন্ধে দুইটা নবীন প্রাতিক সম্প্রদায়ের ছুই প্রকার মতবাদ পায়! যায়। তন 
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গ্রথম সম্প্রদায় বলেন, দ্বিতীয় খুষ্টশতাঁীর রাঁজা৷ সাঁতবাহনকে লবুগ্রন্থের দ্বারা স্বল্পকাঁলে এবং 

ব্লায়াসে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্ত সর্ধববন্ধাচাধ্য সন্ধি-নাম-কারক-জাখ্যাতসমদ্থিত চতুয 
প্রয়ন পূর্বক অধ্যাপনকালেই প্রসঙ্গা মুপ্রসঙ্গতঃ কথোপকথনচ্ছলে কৃত্তদ্ধিতসমাসের অভিধাঁন- 

লক্ষণ দেখাইয় শিক্ের ধীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তারপর ৪-৫ খুষ্টশতান্বীয় বররুচির পূর্বের উক্ত 

গ্রন্থে বৌদ্ধদের সমস্তভদ্রীয় ব্যাকরণ, পরন্্রব্যাকরণ এবং কাশ্ঠপীয় ব্যাকরণ হইতে ক্রমশ: সমাস 
তব্ধিত ও কৃৎ প্রবেশ করিলে সন্ধি, কারকসমাসতদ্ধিতাদ্ছিত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ এই চারিটা 

প্রকরণ চতুষ্টয় বিয়া প্রপিদ্ধি লাভ করে। ইহার উপর সম্ভবতঃ ৫ খুষ্টশতান্দীতে বররুচির 
'চৈত্রকুটা, বৃত্তি এবং ৯ খৃষ্টশতান্ধীতে ভাঁবসেনের লবুবৃত্তি প্রণীত হয়। কিন্তু বররুচির পর ৮-৯ 
ৃষ্টশতাবীয় দুর্গসিংহ কর্তৃক স্থত্রবৃত্.যদাঁহরণসমুদিত কাঁতন্ত্র নানাভাবে পরিবষ্ঠিত এবং প্রতি- 

সংস্কৃত হইয়াছিল, যেমন__ 

(১) সার্ধবর্ষিক চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণপূর্ববক সন্ধি আখ্যাত ও কৃৎ পৃথক রাঁখিয়৷ কেবল 

নাম-কাঁরক-সমাস-তদ্ধিত এই চারিটা “নান্নি চতুষ্টয়ম্ত বলিয়। উপস্থাপিত হয়; 

(২) কৃৎস্থাত্রের সহিত অন্তান্ত স্ত্রের বিরোধ পরিহার করিবার জন্য কৃতপ্রকরণে 

সর্ববন্মীর কর্তৃত্ব কাঁত্যায়নে আরোপ করা হয়; 

(৩) মূল সুত্রপাঠে কতকগুলি নৃতন স্বত্র বা সুত্রাংশ সন্নিবেশ করা হয়, যেমন--“তে বগা; 

পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ” (সণ ১০), 'উম্মাণঃ শষসহাঃ? (সৎ ১৫), স্থাঁয়সিদ্ধের অগ্ঠবাদ বলিয়া সম্ভবতঃ 

'অনতিক্রময়ন্ বিঙ্লেষয়েখ (সণ ২২), “তাদথ্যে? (চ ২৩৩), তমাদি (চ ৩২৮-৫৯), রাজাদি 

(৩৬১-৪১৯), কুচাঁদি (৭৬।১-৬৬)১ধুটি খনিজয়োঃ? স্তর এবং “সনেঃ সনি বেতি বক্তব্যম্ঠ বাররুচ- 

বান্তিক একত্র করিয়া ধুটিখনিসনিজনা মূ, (কৃৎ ৭১), “মেঙ স্তমথে? বুত্স্থলে “মেউঃ) (কৃ ৪৩২), 

'ক্রোহধিকরণে চ* স্থত্র এবং তদুপরি “প্রৌব্যগতিপ্রত্যবহারার্েভ্য ইতি বক্তব্য” বাঁররুচবাপ্তিক 

তাৎপধ্যতঃ লইয়া 'ক্তোহধিকরণে ধৌব্য গতিগ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ, (কৃৎ ৪৮৩), ইত্যাদি । শেষোক্ত 

ুত্রটী অষ্টাধ্যায়ীর অন্ুম্মরণ মাত্র । তথায় স্বত হইয়াছে-__“ক্রোহধিকরণে চ ধৌব্যগতিগ্রত্যব- 
পানার্থেভ্যঃ» (পাঁ* ৩।৪।৭৬)) 

(8) মূল সুক্রপাঠ হইতে কতকগুলি সুত্র বা সুত্রাংশ অপসারিত হয়, যেমন__সম্ভবতঃ 
খকার৯কাঁরৌ ৮ গ্রভৃতি পূর্বোলিখিত সুত্রসমূহ, গণ্ডিগ্ডিজিনন্দিভ্যে! ঝচত যাহা এক্ষণে 

৩৭ সংখ্যক এবং ৪৮৪ সংখ্যক কৃতসথত্রীয় দৌর্বৃত্ভিতে দুষ্ট, 'অচি চ* সুত্র এক্ষণে ৮৩ সংখ্যক 
রুংসুত্রের দৌ্গবৃত্তিতে বাত্তিকরূপে উপন্থস্ত, ক্তমসন্ধযক্ষরান্তোহুব্যয়ম্ সুত্র ৮৩ মতান্তরে ৮৪ 
সংখ্যক কৃৎসুত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং এখনও ভাবসেনের লৎুৰৃত্তিতে যাহা স্ত্ররূপে দৃষ্ট 
ইয়া থাকে, 'প্রাদিশ্ঠ” সুত্র ৮৮ সংখ্যক রুদ্বৃত্িতে তাৎপর্যতঃ আচরিত, “তবৈ-কেন্ 

কেন্ঠ-তাঃ যাহা ১২৯ সংখ্যক কৃৎসত্রের স্থলে পঠিত হইয়াছিল, “অগ্কত্রাপি ৮” স্থত্র ১৬৯ 

পংখ্যক কৃৎাত্রের পর পঠিত হওয়ায় ২৪২ সংখ্যক কৃংহত্র হইতে শ্বতত্ত্র “অভয়ে ৮” সুত্র 
৬৫ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

১৯১ কৃৎস্ত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, “থু কব্যহুব্যপুরীয্বেষু * এবং “অবযা উকৃথশা; পুরোঁডাঃ 

শ্বেতবাশ্চ। যাহারা ২১২কৎসত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং শেষসুত্রটী এখন ২১৫ সংখ্যক 

কনুত্রে বিপধ্যস্তভাবে দৃষ্ট হয়, ধিধিদেবতয়ে! ধর্থাসংখ্যং সংবন্ধঃ যাহা ৩১০ সংখ্যক রসের 

দৌরবত্তিতে সমালোচিত, “কৃবাপাদূজিসিচটিচরিদিসাধা শুবহিরহিভ্য উণ--“অজিচরিস্থাত্যো 

ধু_-দর্বধাতৃত্যো মন্১_-ছিদাদিভ্ো রক্' এই চারিটী স্ত্ ৩১২সংখ্যক কৃৎসত্রের পর 

যথাক্রমে পঠিত হইয়াছিল, “কাঁমমনসো স্বমো মো লোপ: দিমশ্ঠহিতততে বা 

পি নিত্যম্ত এই চারিটা সুত্র ৩১৪ সংখ্যক কৃস্ত্রের পর এবং 'ন স্তেয়ে যাহা 

৩৫১ শুত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'ছাজ্যাগ্লাভ্য*'_-ম্পদাদিভ্যঃ কিপ £ইকৃতিপো 

ধাতুত্বূপে”4__ব্র্ণাৎ কাঁরঃ__€রাঁদিফো বা?--এবমাঁদিশ্/ এই ছয়টা সুত্র ৪০৮ সংখ্যক 

কৃসৃত্রের পর এবং "বিদেশ্চে, মাহা ৪৪১ কৃৎস্ত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, “শক্যস্তা- 

গলীঘটরভন্নভক্রমগমসহা হান্তরথসামর্ঘযার্থেযু তুম অদ্কি  আচুলোম্যে”_নানবিনয়ো! 

কঞস্চ। রি তিনটা স্থত্র ৪৭৫ সংখ্যক কুৎস্থত্রের পর পঠিত 8 “নমানান্তয়োন 
_২-- শা শশী সত টি ২4 নিস ন ৯১৭ এ 

& অষ্টাধ্যয়ীতে হুত্রিত হইয়াছে__'কব্য-পুরীষ-পুরীয়েঘু এট? এবং 'হব্যেইনন্তপাদমূ। (এ২৬৫-৬৩]। এ 

দুইটা বৈদিক হৃত্র। ইহাদের আংশিক মিলন কাতন্ত্রে সুত্রিত হয়--ণুাটু কব্যহব্যপূরীদ্বেধু' । অনুক্তের পূরণ 

করিবার জন্য ইহার উপর বররুচির বার্িক আ|ছে_-'পুরীষে ঢেতি বন্তব্যমূং | 

+ অষ্টাধ্যায়ীতে ছুইটা বৈদিক হৃত্র আছে_মন্ত্রে শ্েতবহৌকৃথশস্পুরোডাশে| থিন' এবং 'অবে ঘজ; 

(৩।২৭১-৭২)। ইহাদের অনুশ্মরণবশতঃ কাতন্ত্ে ুত্রিত হয়--“অবয! উকৃথশ।: পুরোডাঃ শ্বেতব| শ্চ'। এই 

ুত্রের চৈতরকুটা বৃত্তিতে বররুচি লিখিয়াছেন_-'ইমে শব্দা বিগ গ্রতায়ান্ত। নিপাত্যন্তে। অবপূর্বন্ত ঘজে রব 

উকৃথশবে কর্মুণি করণে বোপপদে শংদতে ধাতোঃ। উক্থানি শংমতি। উকৃখৈ বা । উক্থশীঃ। পুরস্ পূ, 

দাশ্ দানে পুরোডাঃ। শ্বেতা এনং বহস্তীতি শ্বেতবা ইন্্ঃ1' এখনকার মুদ্রিত কাতপর সৃত্রটী এইভাবে উগস্থাপিও 

'হইয়াছে_-মন্ত্ে খেতবছকৃথশংস পুরোডাশ।বযজিভ্যো বিণ, (২১৫)। অভিপ্রায় এইরপ- মন্ত্রে বেদে ছন্দপি বিঃ 

ইতি ব|। শ্বেতৈরচ্ষৈঃশ্রব আদিভি রুহাতে যঃ স শ্বেতব ইন্জঃ। শ্বেতবাহাদীনাং ডম্ পদস্তেতি বন্তুবাগ্। ডবথ। 

নামবেদীয়ে তাগবিশেষে! থ এব যজ্ঞাৎ পরে| গীয়তে | উক্থশা যজমানঃ। পুর আদৌ দাঁতে দীয়তে যঃ পুরো?! 

দন্ত ডত্বং নিপাতনাৎ। অকারান্ত শ্য নিপাত্যতে। তথ! হি মনুসংহিতায়াম্_বুভুবু হি পুরোড়াশ! ভঙ্গ! 

সগপক্ষিণামি'তি। কাদম্বরীপ্রস্তাবনায়াং বাণভটশ্৮_ 

উবাস যন্ত শ্রাতিশাস্তকলষে 

সদা পুরোডাশপবিব্রিতাধরে । 

সরম্থতী মৌমকষায়িতে।দরে 

সমস্তপাক্ম্থৃতিবন্ধুরে মুখে ]' 

পুরোডা; শেন বক্তীরদব্য মুচ্যতে। অবযজতি যঃ মোইবযা ধাতক্। 

৯ চান্্রে হুত্িত হইয়াছে--ইকিশতিগঃ শ্রূপে' (১৩৯৬) এবং গাণিনীয় বান্তিক আর 

'ইকৃশ.তিপৌ ধাতুনির্দেশে' | 
| ৬৬ 



প্রাক কথন 
__ঘিত্তদেতদ্ভ্যোহস্য পরিমাঁণেহর্থে বন্ধশ্৮ সুত্রদ্ধয় ৪৯৯ কৃৎহ্যত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 
'ন স্বস্থড়োশ্চ কাহুবন্ধে'_“নিফুষে! বা? সুত্রদ্ধ় ৫১৩ কৃৎস্ত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং 
যাহ! এক্ষণে উহার দৌর্গবৃত্তিতে আচরিত হইয়াছে, 'জপিবমিভ্যাং বা”_ব্যাউভ্যাং শ্বঃ, 

তরদ্ধয় ৫২১ কৃৎস্ত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে যাহারা উহার দৌর্গবৃত্বিতে প্রবেশ 

করিয়াছে। 

_.. এইরূপে সমগ্র গ্রন্থের গুরুপরিবর্তনহেতু এখন যেমন পার্কবশ্মিক ধাতুপাঠই দৌর্গধাতুপাঠ 
নলিয়া প্রচলিত আছে, পূর্বে সেইরূপ এই প্রতিসংস্কৃত সন্ধি-চতুষ্টর-আখ্যাত-কৃৎসমগ্সিত 
কলাপ অন্তান্য সম্প্রদায়ে দৌর্গব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেইজন্য ১৩ খুষ্টশতাকীয় 

বোপদেবের কনীয়ান্ সামসময়িক বিট্ঠল স্বামী প্রক্রিয়াকৌমুদীর ৩1২২৬ স্থতীয় «প্রসাদ, 

টাকায় লিখিয়াছেন_তথোক্তং ছুরেণ-কিলেমলরজঃস্থ গ্রচেঃ। দেববাতযোরপে (কুৎ 

১৭৭-৮)। বিটঠল স্বামীর ধারণা এইট থে, কাঁতন্ত্ের উক্ত কৃংস্ত্রদ্ধয দুর্ণপ্রণীত, কারণ উহা 

ধোর্গব্যাকরণের মন্তর্গত। এমন কি, ভট্টোজির সময়েও উহা দৌর্গব্যাকরণ বলিয়া গ্রসিদ্ধ 

ছিল। দিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে-__ 
“বিন্দতি শ্চান্দ্রদৌাঁদে রিষ্টো ভা্েখপি দৃ্গতে | 

ব্যাপ্বভৃত্যাদয় স্থেনং নেহ পেঠরিতি স্থিতম্॥” (২২৫৮ )। 
প্রাত্বিকদের কথায় দৌর্গগণের ছুইটী আপত্তি আছে। প্রথমতঃ সার্ববন্মিক গ্রন্থে 

নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিত এই চারিটী প্রকরণেই চতুষ্টয়'শব্ব রূঢ় এবং এই চতুষ্টয়েরই ৬টা 
পাঁদবিভধগ প্রসিদ্ধ । ইহার সমর্থনে উক্তি আঁছে-_ 

“শব্বানাং সাধনং যত্র কাঁরকাঁণাং চ নির্ণয়ঃ | 

সমাস শ্তদ্ধিতো যত্র স চতুষ্টয় উচ্যতে ॥৮ 

এবং উহার ছয়টী পাদসম্থন্ধেও শুনা বাঁয়__ 

“বিভক্তিমধিযুন্মদ্ভিঃ পাঁদমেকং ভ্রিভিঃ সহ | 

কাঁরকং চ"সমাঁস শ্চ তদ্ধিত শ্চ চতুষ্টযঃ | 
দিহায়ত: “অভিধাঁনলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতগমালাঃ ন্তায়বশত; সর্বববন্মাচার্্য কসর না করি(লও 
গঘাপতদ্ধিত-বিষয়ক স্ত্রগুলি তিনি ম্বমং করিয়াঁছেন। এই ছুইটী আপত্তির উত্তরে 
গ্াত্বিকগণ বলেন -_-যাঁহাঁর চারিটা অবয়ব আছে বা যাহা চারিভাগে বিভক্ত তাহাই চতুষটয়। 
গপন্ধার সময়ে বৌদ্ধদের পন্দরব্াকরণে দিদ্ধচঙ্গ-সিদ্ধনব্র-ধাতুপাঠ-খিলপাঠ এই চারিটী 

বিভাগ থাকায় উহাঁও চতুষ্টর বলিয়া প্রপিদ্ধ ছিল । কেবল ইহা নহে । সদ্ধি, কারক-সমাস-তদ্ধিত 
টি নাম, আখ্যাত এবং কৃং এই চারিটী লইয়া! কাশ্মীরকগণ কলাপকেই চতুষুর বপিতেন। 
(ওরাং কেবল নাম-কারক-মমাস-তদ্ধিতে 'চতুষ্টয়শ রূঢ় হইতে পারে না। আর থে 
ইট স্লে।ক প্রমাণরূপে উপন্তস্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আধুনিক দৌর্গপণ্তিত কর্তৃক রচিত। 

৬৭ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কারণ কোঁনও প্রাচীন ব্যাখ্যাঁত! এরূপ বলেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তিও তুচ্ছ, কারণ লোঁকে 

বলে--“ন হি কুক্কুটাদেরেকদেশো ভোগায় পচ্যত একদেশ স্ব গ্রসবায় কল্পযতে বিরোধা। 

স্থুতরাঁং “অভিধাঁনলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতনমাঁসাঁঃ স্তায়বশতঃ কৃ্প্রক্রিয়া যদি পরিহৃত হইয়া 

থাকে তবে তদ্ধিতসমাঁসও অবশ্তই পরিহৃত হইয়াছিল । 
প্রাত্বিকদের দ্বিতীয় সম্প্রদায়টী প্রাচীন বাররুচদের সমর্থনে কৃতসংকল্প। সুতরাং 

তাহারা কলাপের কোনও প্রকরণের অনার্ববশ্মিকত্ব স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, 
সর্ববন্্ীর অত্যন্ত সমীপবর্তী বররুচি যখন “চৈত্রকৃটাতে “কাতত্্স্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং 
সার্ববাম্মিকম্ * এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক কলাপের সন্ধি-নাম-কাঁরক-সমাস-তদ্ধিত-আখ্যাত- 

কৃতপ্রকরণসমূহের উপর বার্ভিকসমদ্থিত বৃত্তি করিয়াছেন, তখন উহার কোনও প্রকরণ 

অসার্ববন্মিক হইতে পাঁরে না। কাঁশ্সীরদেশীয় কলাপ, লেশাচার্যের গ্রন্থ, ছুর্গলিংহের 
প্রায় সামদময়িক ভাবসেনের লুবৃততি, ছুর্গসিংহের পূর্ববর্তী শশিদেবের ব্যাখ্যানিপ্রক্রিয়াদি গর 
এবং শশিদেবের পূর্ববর্তী ৫ খৃষ্টশতাববীয় বররুচির “চৈত্রকূটা, দেখিয়া ইহারা সিদ্ধান্ত করেন, 
কারক সমাস এবং তদ্ধিত যখন নামের অন্তর্গত তখন সার্ধবন্মিক চতুষ্টয়ে এই চারিটী অব্যব 

অনুমেয়--সন্ধিঃ কারকসমাসতদ্ধিতসমপ্থিত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ। ইহারা বলেন 

'এক সময়ে ইন্দ্রগোমীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ (70১96706 ৫27000701) দেখিয়া হিনগণও 

সুদীর্ঘ পাঁণিনিব্যাকরণের পরিবর্তে এরূপ একখানি গ্রন্থপাঠের পক্ষপাতী হন। ই 

বুঝিয়! জনসাধারণের উপকাঁর করিবার অভিগ্রায়ে সর্ববর্ম! এই গ্র্থ প্রণয়ন করেন। সেইজর 
ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়ায় দুর্গসিংহের পূর্ববর্থী শশিদেব লিখিয়াছেন-__ : 

“ছান্দনাঃ স্বল্পমতয়ঃ শাস্ত্ান্তরে রতা শ যে। 
ঈশ্বর ব্যাধিনিরতা ভ্তথালস্যুতাম্চ যে ॥ 

বণিক্সন্তাঁদিনংসক্তা লোকযাত্রাদিষু স্থিতাঃ | 

তেষাঁ ক্ষিগ্রং গ্রবৌধার্থং কাতন্ত্রং রচিতং পুরা ॥৮ 
পি 

---০পািশি শীট শিস শীশিাটা শী টাঁীিশীশীশটি তি. 

* দৌর্গবৃত্তির নমন্কারপাদে লিখিত আছে--'দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ববজ্ঞং সর্বদশিনম.। | |কাত, 

গ্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্বববর্মিকম্।॥” ইহ।তে ত্রিলোচন বলিরছেন_বৃত্তিকারঃ ক্লেরকমেকং চকার 

দেবদেবমিতাদি'। লোকটা কিন্তু বররুচিগ্রণীত। ইহা চৈত্রকূটার নমন্ধারপাদে পঠিত হয়। দেই 

কলাপচন্দে নুযেণবিস্তাভূষণ লিখিয়াছেন_“'ননু বররুচে শ্লোকোইয়ং তৎ কথং চকারেত্যুক্ত,,? দঃ 
কৃধাতুরিহার্পণার্।। যথ| ভিত্। চিত্রং চকার। নন তথাপি দুর্ন্তাণক্কিঃ প্রতীয়তে, যতোহন্ণী 

ল্লোকো লিখাত ইতি? নৈবমন্থাত্র গ্রস্থান্তরেহন ক্লেরকগ্ত ফললিদ্ধ। সামধধ্যদর্শন।দত্র/পি স এবাপিত ইতি 

শক্তিবিরহ।” বৃত্থিকারে প্লেংকহরণের দোষ প্রসক্ত হইয়াছে। দুর্গাসংহের সামনময়িক কবি রাজশেখর বলিয়াছেন 

'ছুরণং ন কেবলং চোরণ মপি তু নিজাকুলীনত্বগ্রকটনমেব'। লোকে বলে-“বরমগ্রাপ্তি ধশসো ন পুন দ্ধ 

এই কল কারগবশত; হুষেণ বিস্তাভূষণ বৃত্তিকারকে দমর্থন করিঝ|র জন্য পূর্ববপক্ষ উঠাইয়! উত্তরপক্ষ দেখাইয়া 

২১০৮ 



প্রাক কথন 

প্রাচীন বাঁররুচদের স্তায় এইসকল নবীন প্রাত্বিকপপ্ডিত কলাঁপের আদিমধ্যাবসানে কেবল তিন্টা 

শন্দ মঙলার্থে হুত্রকারের অভিপ্রেত বলেন-_সন্ধির গ্রারস্তে “মিন্ধ/ শব্ধ, আধ্যাতের প্রথমে “অথ, 

শব এবং কৃতের শেষে 'বৃদ্ধি শব । সুতরাং তন্ধিতান্তে 'বৃদ্ধিরাদৌ সণে? (৪৩৩) স্থৃত্রীয় বা 

'ন যে: পদাদ্যোর্ুদ্ধিরাগমঃ,(৪৩৪)সুত্রীয় 'বৃদ্ধিঃশব্দদ্ধয় যেমন মঙ্গলার্থে অনভিপ্রেত, আধ্যাতশেষে 

“'আরুত্তরে চ বুদ্ধিঃ (৪৩৯ ) সুত্রীয় “বুদ্ধি” শব্ধ বা কত্প্রারস্তে “নিদ্ধি' শব্ধ ইহাদের মতে তদ্রপ। 

'কারণ সর্ধবন্মীর সামান্ত পরে ৫ খুষ্টশতাঁবীয় বররুচি এ সকল শব্দের যে প্রবৃত্বিনিমিত্ত 

দেখাইয়াছেন তাহাতে গ্রন্থনমাপ্তিহ্চক এবং গ্রন্থারস্তহ্চক 'বুদ্ধি” ও “সিদ্ধি শব্দের মাঙ্গলা 

প্রস্তাব কিছুমাত্র উপলব্ধ নহে। কিন্ত কলাপের কংস্থত্র লইয়৷ কৃদ্বৃত্তির পূর্ববপীঠিকায় ৮-৯ 
খুষ্ট শতাব্দীয় দূর্গপিংহ লিখিযাঁছেন-__“বুক্ষা্দিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিন1 ন কৃতা: কতঃ | কাত্যায়নেন 

তে হ্ৃষ্টাঃ.৮ইত্যাদি এবং প্রথমকতস্থ ্ীয় “পিদ্ধি'শকের উপর তিনি বলিয়াছেন_-““সিদ্ধি?গ্রহণং 

ভিন্নকর্তৃকত্বান্ঙ্গলার্থম।, দুর্গসিংহের পূর্বকাঁলীন বা সমকালীন গ্রস্থসমূহে এরূপ ফথার 

কোঁনও আভাস না থাকায় প্রাত্বিকগণ্/ উহাতে আস্াবান্ নহেন। তাহারা বলেন, টীকা- 

পঞ্জী হইতে “রূঢ়, শব্দের অর্থ বুঝা যাঁয়--“রূট়ং সঙ্কেতবন্ন[ম সৈব সংজ্ঞেতি গীয়তে | সুতরাং 
উহার দ্বারা উপাদিনিষ্পন শব্ধ লক্ষিত নহে । কারণ উপাদি স্বীকার করিলে কাহাঁকেও অব্যৎ- 

পন্নত্ববাদী বলা উচিত নহে । কলাঁপের দৌর্টীকায় লিখিত আছে-__এব্যুৎপত্তিবাদী ত্বাহ__ 

টণারিকোহয়মিতি” (কৃৎ২৫৩)। এখন তাহা হইলে দুইটা বিষয় অগ্ঠসন্ধেয়__প্রথমতঃ 

কাত্যাঁয়ন কে এবং দ্বিতীয়তঃ সত্যসত্যই কি বুতপত্তিনিমিত্তে সর্ববধন্মার তীব্র অরুচি ছিল? 

* টীকা ও পঞ্জী হইতে বুঝা যাঁয় যে, পাঁণিনির বাণ্তিককার কাতায়নবররুচিকে লক্ষ্য 
করিয়াই দৌর্গক্পোকে “কাত্যায়ন”নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। নেপালমাহাত্ম্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের মতে 

সর্বববন্মাচার্ধ্য মহারাজ সাতবাহনের গুরু ও মন্ত্রী । ১-২ খুষ্টশতাপীয় নাগার্জুনের “মুহল্লেথ' হইতে 

গানা যায় যেও মহারাজ সাতবাহন তাহার সামপলময়িক ছিলেন (11181019018 16-91172 

11,181) 159-00 )। ইতিহাসেও ইহাদের এরূপ সময় নির্ধারিত হইয়াছে । অবস্তিঙ্ুন্দরী- 

কথাদি গ্রন্থে প্রাচীন গ্রস্থকারগণ কাত্যাঁয়নকে নন্দের মন্ত্রী বলিয়াছেন। প্রাকৃকথনের ২৩-২৪ 

পায় প্রতিপা্দিত হইয়াছে যে, তিনি মহারাজ শ্বোভৃতির গুরু এবং স্বোভুতি চতুর্থ খৃ্পূর্ন- 
শতাব্দীয় 418:8706] 6)9 076৮৮ এর বর্ষীয়ান্ সামলময়িক | ম্থতরাং সর্ববন্মার অন্তত: 

€*০ বত্নর পূর্বের কাত্যায়নের তিরোধান হয়। অতএব তাহাতে সার্ধবঙ্দিক কাতন্ব্থিত 

₹ংসত্রের কর্তৃত্বারোপ ভ্রান্তিমূলক | কাত্যায়ন-সর্ধববর্শীর মধ্যে বিশাল সাময়িক ব্যবধান 

বুঝিয়া কাতস্ত্রের ব্যাখ্যাসারে ১৭ খুষ্টশতাব্ধীয় হরিরাম চক্রবর্তী বলিয়াছেন-__“কাত্যায়নে| 

মনি বরররূচিশরীরং পরিগৃ্থ শান্ত্রমিদং কৃতবান্। এবং স্থুষেণ বিদ্যাঁডষণের পুত্র বিশ্বেশ্বর 

আবার হরিরামের উক্তি হরণপূর্ধবক লিখিয়াছেন-_-“কাত্যায়নো মুনি বরররুচিশরীরং পরিগৃহ 
শান্বমিনং প্রাণৈষািতি কিংবদন্তী” | বররুচি অর্থাৎ প্র।কৃতপ্রকাশকার এবং কাতগ্নের 
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“চৈত্রকৃটীঃবৃত্বিগ্রণেতা | সর্ববন্মীর তিন শত বংসর পরে পপ্রারৃতপ্রকাশ। ব্যাকরণ বা 

£চৈতরকূটা;বৃত্তি গ্রকটিত হয়। | 
কাতন্ত্রের “চত্রকূটা, পাঁণিনিসম্প্রদায়ের বাস্তিকপাঠজাতীয় গ্রন্থ । তথাপি ইহাকে বৃত্তি বল 

হয়, কাঁরণ সুত্র বা বাষ্িকসমূহ ইহাতে প্রায়শ: ব্যাথ্যাত এবং উদাহ্ৃত হইয়াছে, যেমন--ধেনো 

ভরব্যায়ামিতি বক্তব্যমূ। ধেশুংভব্যাঃ। ধেনুভব্যাঃ |” (২৮ কৃতহৎ ), 'ধুরন্ধর শ্চেতি বক্তব্যমূ। 

ধূরংধরঃ| ধূর্ঘর: | উক্তং চ--মংগ্রামে গতশৃরাণাং কৌরবাণাং ধুরংধরে। হতে ভীন্বেগ্রহুদ্রাব 
সেনা ভীম্মাভিরক্ষিত॥/ (২৯ কৃৎসথণ) “কিচিন্ন ভবতি | ক্ফ্াতীরুতানি বিমলযশীংসি ।' ( কৃতসৎ 

৪২), ইত্যাঁদি। কখনও কথন শ্ত্রস্থ পদবিশেষের ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট হয়, যেমন লোকোপচাঁর লইয়া 

উক্ত হইয়াছে--বাশবৈ শ্চাপিশাবৈ ৷ স্থত্রাণাং চাঁলকৈ স্তথা। এভি ধর্ত ন সিধ্যন্তি তে 
সাধ্যা লোকসম্মতৈঃ |” (সন্ধিহ্ৎ ২৩)। “অঘোষবতশ্চ” স্ুত্রের উপর লিখিত আছে_-“কচিদ- 

ঘোঁধেহপি উত্তং ভবতি, যথা-_বাঁতোহপি তাপপরিতো সিঞ্চতীত্যা চষ্টে ৮ (সণ ৬৯)। চতুষ্টয়ের 

৫৬ সুরীয় চকার লইয়া উক্ত হইয়াছে _“চকারোহনিত্যার্থঃ তেন বরতনগ সংগ্রবদন্তি কুকুটা, 

ইতি”। আখ্যাতের ৮১ স্ত্রীয় “শেষ? শব্ধ লই! উক্ত হইয়াছে--“শেষ শ্চতুর্কিধঃ | তথাহি__ 

অর্থাদুপপদত্থে তু তথা চৈবানবন্ধতঃ | 

কাঁরকাঁচ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ শেষ উত্ত শ্ততুর্ব্ধঃ | ইতি? । 

কখনও কথন সুত্রের সমালোচনাও দৃষ্ট হয়, যেমন_-“তত্র চতুর্দশাদো ্বরাঃ (সৎ ২) সুরের 
বৃভিতে লিখিত আছে__তুর্দশগ্রহণং নিরর্৫থকং স্বয়ং রাজন্ত ইত্যঘবর্থবলাৎ তদাঁপত্ে: | 

তথাহি-_ 

বিশ্টিসদ্ধিভিন্নাথো গুরু ব্যাহত এব চ। 
পুনরুক্তপদার্ঘ শচ পণ) দৌঁধা: গ্রকীন্তিতাঁঃ |? 

ইত্যাঁদি। এই গ্রন্থে বররুচি সত্রকারের অনুক্ত অদুষ্ট বা বিস্বৃত বিষয়ের উল্লেখ করিবার জন্য 

কাত্যায়নের পাণিনীয় বার্তিকপাঁঠ হইতে শত শত বাত্তিক উদ্ধার করিয়াছেন) যেমন - ধেনো 

ভরবযায়ামিতি বক্তব্যম্, (কাঁতন্ত্রুৎ ২৮, পাণ ৬৩1৭), ক্ষীরহবিষো! রিতি বক্তব্যমূ” (কাতন্্র কং 

৪৪, পাৎ ৬1১।,৭), উত্তানাদিষু কর্তৃষু (কাতন্ত্রুং ১৬৮, পাঁৎ ৩।২।১৫) দারাবাহনোঁহণন্তস্ত চ 

টঃ সংজ্ায়াম্ঃ _চারৌ বা/-কর্মণি সমি চ” (কাতন্ত্রকুৎ ২০০) পাঁ* ৩২1৪৯), “রাজঘ ইত্যুপ' 

সংখ্যানম্ (কাতস্্র কৎ ২০৬। পা ২1৫৫), 'অন্তুপসর্গ ইতি বক্ব্যম্ঃ ( কাতন্ত্র কৃৎ ২৬০ 

পাঁৎ ৬২৪৭), ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্ধিচতুষ্টযাি হুত্রের ন্যায় তিনি কৃৎহৃত্রেরও নানাধি 

স্বকীয় বার্তিক দিয়াছেন, ধেমন -“মেঙ ই! বক্তব্যঃ, (৩৯ কৃৎসুত্রীয়)»তনোতে ধণীতি বা বক্তবাম্ 

--আঁধ্যাতিকযকারেগীতি বক্তব্যম (৭২ কৃৎহুত্রীয়), দ্দান্তে দোষে! নিষ্ঠানত্বং ধান্তে 
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প্রাক কথন 
চৈব ধকারতা। তান্তে তোপধদীর্ঘত্বং তম্মাথান্তো ন ছুষ্যতি ॥* (৮০ কৃৎসুত্রীয় ), “উপসর্গ- 

প্রতিরপকাঃ সম্তি। উক্তং চ-_অবদত্তং নিদত্তং চ প্রদত্তং চাদিকর্শণি। সুদত্তমমদত্তং চ 
নিদতমিতি চেস্ততে ॥?1 (৮১ কৃৎুত্রীয়॥ 'কর্মকর্তরি কেলিম উপসংখ্যানং কর্তব্যম__প্রচ্ছে: 
সংগ্রসারণং চানীয় ইতি বক্তব্যম্ঠ (৯৩ কৃৎ্সত্রীয়), “সংজ্ঞায়াং পুংনি দৃষ্টতবাক্ন তে ভারা প্রপি- 
ধাতি। স্ত্রিয়াং ভাঁবাধিকারোহস্তি তেন ভাধ্য। ভবিষ্ততি ॥ (১০৯ কৃৎসথত্রীয়), এজিদ্বঃ সংজ্ঞায়াং 

পপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ | ব্যাপ্রঃ।” (১৩৭ কৃৎসথত্রীয় ), ইত্যাদি । চৈত্রকৃটীতে বররুচির এই নকল 
স্বকীয় ও পরকীয় বাত্তিক এবং তাহাদের সোদাহরণ ব্যাখ্যা দৌর্গবৃত্তিতে প্রায়শ: গৃহীত 
হইয়াছে । সুতরাং আমাদের ন্যায় হুর্গসিংহও জানিতেন ঘে, কাত্যাঁয়ন বা বররুচি কাতন্ত্রের 

কংত্রকার হইলে এ সকল বার্তিক স্ত্ররূপে স্ুত্রপাঠেই উপন্যন্ত হইত। বররুচি আবার 
কখনও কথন কাতন্ত্স্থ কৎস্থত্রের দোষ দেখাইয়াছেন, যেমন “বুংহে: স্বরেখনিটি বা” (৬৮) সুত্রের 

আনর্থক্য এবং আসন্গত্য প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে--"আরস্তঃ কিম? গোবর । 
কুঞ্জরবর্হ। | 

বৃুহবৃহ্োরমী সাধ্য৷ বুংহবর্থীদয়ো যদি। 

বিনা স্ত্রেণ চৈবায়ং (চৈবামী ?) ন বরা ভাবকে স্তিয়াম্ ৮ 

কোনও কোন পুঁথীতে “বিনা স্থত্রেণ চৈবাঁয়মূ, ( অয়ং নিয়মঃ ) এই অংশের পাঠীন্তর পাওয়া 
যায়-'তদা স্ত্রেণ বৈয়র্্যম্চ। সুষেণের পুত্র বিন্বেশ্বর এই পাঠ ধরিয়াছেন। যাঁহাই হউক, 
বররচি স্বয়ং সত্রকার হইলে সুত্রসংশোধনেই তাহার যত্ব হইত। অতএব বে কেহ হরিরামকে বা 
বিন্বেশ্বরকে বলিতে পারেন-__“একা'মসিদ্ধিং পরিহরতো দ্বিতীয়াঁপদ্যতে? | 

| কাতস্ত্রের কৃৎস্ত্রকাঁর কে তাহা লইয়া দৌর্গদের সঙ্গে কাঁশ্ীরকদেরও মতভেদ আছে। 

পরমার্থমারের ব্যাখ্যাকাঁর যোগরাঁজ ১০ খুষ্টশতাব্বীতে কাঁশ্মীরদেশীয় কলাপের পাঁদপ্রকরণ- 
নঙ্গতিতে লিখিয়াছেন__ 

“কৃতন্তব্যাদয়: সোঁপপদাহ্ুপপদা শ্চ বে। 

লিঙ্গ প্রকৃতিসিদ্ধার্থং তাঁঞ. জগৌ শাঁকটায়নঃ 1৮ (১৪ ক্লোক)। 

অভিনব শাকটায়ন কাতস্ত্ের কৃৎস্ত্রকীর হইতে পারেন না, কারণ তিনি বৃত্তিকাঁর দুর্গসিংহেরও 
পরবন্তী। অতএব ইনি মহষি শাকটায়ন। মহধি শাঁকটায়ন কিন্তু সর্ধবন্মীর অন্ততঃ ১৫০০ 
(বসব পৃর্ধে তিরোহিত হন। প্রাগুক্ত কারণকলাপবশতঃ এই সকল প্রাত্বিকের৷ বলেন, 

* ব্যাপ্রভূতির প্লোকবাস্তিকে স্মৃত হয়__ 

'তান্তে দোষো দীর্ঘত্বং স্তাদ্ দান্তে দোষে নিষ্ঠানত্বম্। 

ধান্তে দোষে ধত্বপ্রাপ্তি স্থাভেহদোধ জ্তম্ম।থান্তঃ |" (৭1818৬ মহাভায ) 

1 পাণিমির ১11৫৭ সুত্রীয় কাশিকায় এই প্লে।কটা দৃষ্ট হয়। তথায় পঠিত হইয়াছে__"অবদপ্তং বিদত্তং 
চি |” শ্লোকটা ৭191৪৬ সুত্রীয় মহ।ভাস্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
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শীঁকটায়ন কাঁত্যায়ন বা! বররুচি কৃৎস্ত্রকাঁর না হইলে অগত্যা! সর্ববর্মীকেই কৃৎঘ্ত্রকার বলিতে 

হইবে । তবে ইহাও তাহারা বলেন যে, যদি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তে সর্ববন্মার তীব্র অরুচি থাঁকে অর্থাৎ 

কতর্রক্রিয়া অশাস্ত্ীয় বলিয়া! যদি উহা! পরিত্যক্ত হইয়া থাকেঃ তবে অবশ্য অন্য কাহাকেও 

কাতন্ত্রের কৃৎস্থত্রকাঁর বলিবার প্রয়োজন আসিতে পারে। 

কুংশ্বীকাঁর না করিলে সর্বববর্মীর সঙ্গে শ্রুতিস্বতির বিরোধ আপিয়া পড়ে। ছান্দোগ্য- 

বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে শবের বু[ৃৎপত্ভিনিমিত্ত শ্বী্ৃত হইয়াছে। বেদের কতপ্রত্যয় 

ভাষায় দৃষ্ট হয়। সেই জন্ মহধি যাস্ক বলিয়াছেন--“ভাষিকেত্যো ধাতুত্যো নৈগমাঃ কতো 

ভাগ্গন্তে দমুনাঃ ক্ষেত্রসাঁধা ইতি" (নিরুক্ত ২২৩ )। গোপথব্রা্মণে শ্রুত হয়--“কৃদস্তমর্থবং 

প্রাতিপাদিকম” (১ম প্রপাঠক)। যজ্ঞকাপ্ডোক্ত মন্ত্রর্গে আয়াত হইয়াছে--“ছ্যক্ষরং 

চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্ধ্যান্প তদ্ধিতম্ঠ। তদমুসাঁরে বৌধায়ন বলিয়াছেন--“নাম 

কদন্তং কুরধযা্জ তদ্ধিতান্তম৮। গোভিলীয় গৃহস্ত্েও স্থৃত হইয়াছে--“কৃতং নাম দধ্যাৎ। 

এতদতদ্ধিতম্।” (২1৮/১৪-১৫)। শোঁনকীয় বৃহদ্দেবতাঁয় লিখিত আছে_ক্রিয়াভিনিবৃ তি 

বশোঁপজাতঃ কৃদন্তশব্বাঁভিহিতে| যদা শ্যাঁং... শ্রুতিস্থৃতির এইরূপ ঘোষণা শুনিয়াও কৃতস্বীকারে 

সর্ববন্মীর বৈমুখ্য কি মস্তবপর ? 

কতশ্বীকার না করিলে সর্বন্ধীর স্বাত্মবিরৌধ ছুষ্পরিহর হইয়া পড়ে। কারণ তিনি 

নিজেই হৃত্র করিয়াছেন-_“ধাতো| স্শনন্তায়” (চ ৬৮), “তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ” (চ ২৩৪) 

“্ধাতো বরা তুমস্তাদিচ্ছতি” (আঁ ৩৮), ইত্যাদি। মুত্রোপলক্ষিত তৃন্-তৃচ.-তুম্-ঘঞ, প্রত্যয়" 

সমূহ কি কৃৎসংক্রান্ত নহে? সর্বব্ধচার্ধ্য কৃৎ্ত্যয়ের বিশেষবিধান করেন নাই, কিন্তু অতিধান- 

বশত: গ্রকতিগ্ত্যয়ের বিভাগকল্নাঁয় তাঁহার আঁদর ছিল ( চ ৬ সতী পপ্ী)-_-একথায় কি 

কখনও বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়া;...ইত্যাদি গ্লোকোক্ত দৌর্গ্রস্তাব সমর্থিত হইবে? ইহা ব্যতীত 

চতু্যগ্রকরণে কুদ্যোগে ষষ্ঠীর বিধি ও নিষেধ লইয়। তিশি স্পষ্ট বলিয়াছেন__-“বর্তৃকম্মণো' 

কৃতি নিতযম্” (২৪৭) এবং “ন নিষ্টাদিযু” (২৪৮ ) অর্থাৎ কপ্রতযয়ের প্রয়োগ থাকিলে কর্তৃ 

কাঁরকে এবং কর্ধকারকে নিত্যই ষঠী হইবে, কিন্ত কৃদন্তরগত -কবন্ত নামক নিষ্ঠার প্রয়োগে 

এবং শস্তুউ -আনশ তুম্-ক্তণ-ণম্ গ্রভৃতি কৃৎগ্রত্যয়ান্ত গ্রয়োগে বর্তৃকারকে বা কর্মকার 

যী বিভক্তি হইবে না । ইহীতেও কি বলা যায় যে, কগপরক্রিয়ায় সর্ববর্মার অরুচি ছিল 

রুতগ্রক্রিয়! তাহার মতে অশান্ত্ীয়? র 

আখ্যাতগ্রকরণে সর্ববর্মা বলিয়াছেন “ক্রিয়াভাবে! ধাতুঃ? (৯)। বৃত্তিকার দু্গসিং 

 ভর্ভৃহরির গ্রবীর্ণক1ও হইতে “যাবৎ দিদ্ধমসিন্ধং বা সাধ্যতেন গ্রতীয়তে” ইত্যাদি গ্রমাণো্? 

পূর্বক ধাতুর নামীতৃত পদতাব অর্থাৎ ক্রিয়ার সীধাভাব দ্বারা সথতচীর বাধ্য করিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন--“সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবডাঁসতে ক্রিয়াকীরকব্যবহতে রব দধ্যবস্থানিবন্ধনাং। 

্রকীর্দপ্রকাশেও উদ্ধ হইয়াছে__দিধং তু ভ্ব্যমিত্যুক্তম।"' পাক: পচতীতি ৮ কৃদাখ্যাতাদা! 
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প্রাক কথন 

দয়! ভাবয়োঃ সিদ্ধসাধ্যতয়ো রূপভেদাদ্ বুদ্ধিভেদ+...৮। দৌগচিন্তার ধার! লইয়া “ভাবে; 

সৃত্রীয় পঞ্জীতে ব্রিলোচনদাসও দীপিকা হইতে ভর্তৃহরির 

“ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধত৷ চ প্রকীর্তিতা। 

সিদ্ধতা৷ দ্রব্যমিচ্ছস্তি তত্রৈবেচ্ছস্তি ঘঞ বিধিম্ ॥» 

এই কারিকাটী উদ্ধারপূর্ববক ধাতুর উভয়াবস্থা দেখাইয়াছেন। বিষুধন্মোত্তরে স্বত হইয়াছে__ 
স্ত্রেঘেব হি তৎ সর্ববং যদ্ বৃত্বৌ সমুদাহতম্ত। গ্রন্থারস্তে বৃত্তিকারের প্রতিজ্ঞাও আছে-_ 

কাঁতন্স্ত প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ধবর্ষিকম্। ইহা পরিষ্ফুট করিবার জন্য দুর্গবাক্যপ্রবোধে 
বশ্বমহীধরের পুত্র কুলচন্ত্র লিখিয়াছেন-__“নত্রবিধায়কত্বাৎ তশ্মিন্ কাতন্ত্ে শরবববন্দবিছিতং যদ্ 
ঠযাখ্যানং তদহং বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন প্রবক্ষ্যামীতি গ্রন্থকারস্য কিল গ্রতিজ্ঞাসীৎ, অতোঁহস্ত 
[ভিকরণম্।” এবপ অবস্থায় কৌমারদের মতেই ক্রিয়ার সিদ্ধভাবে অর্থাৎ কতগ্রক্রিয়ায় 
ব্ববন্মীর প্রবৃত্তি অন্ধমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আর সাম্প্রদায়িক মর্যাদার জন্য 
কহ কেহ এ কথায় আপত্তি করিলে তদুত্বরে প্রাত্বিকগণ সায়ণাচাধ্যের ভাষায় বলেন__ 

“হুত্রবাত্তিকভায়্েষু নায়ং পক্ষঃ সমথিতঃ। 

বিরুদ্ধশ্চেতি তৈরেবং ন বয়ং বহু মন্মহে ॥, 

নভিপ্রায় এইরূপ--যে মতবাদ পাণিনি কাত্যায়ন এবং পতগ্লি (10৫ 04৮10017107] 6150 
| (0:0100127120)5 ) কর্তৃক সমধিত নহে তাঁহার তুচ্ছতা স্বতঃসিদ্ধ। 

উপাদিস্বীকার এবং সমস্তশন্দের অব্যুৎপন্ত্বাবধারণ_-এ ছুইটা কি পরম্পর বিরুদ্ধ নহে? 
কার দুর্গসি*হ লিখিয়াছেন-_“বুৎপত্ভিবাদী ত্বাহ “উণাদিকো হ্য়মি/তি” (২৫৩ কৃৎসথ্ীয় 
কা)। কিন্তু বৃত্তিকার ছুর্গসিংহ সার্ববর্মিক সথত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোন শব্দের উণাদি- 
তা বা ককৎসিদ্ধতা স্বীকারপূর্বক কতপ্রারন্তে সর্ববন্মীকে অবৃযুৎপন্বত্ববাদী বলিয়াছেন। 
গ্রহি-জ্যা-ব্যচি-.....অগুণে” (আত ১২৫) সুত্রের বুত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন-_“বিচাতে। 
চতি। কুটাদিত্বাদগ্তণত্বম্ | কথমুরব্যচাঃ ? অস্ুন্। ওণাদিকত্বাৎ। কথধ প্রশ্নঃ ?পপ্রশ্নাখ্যানযোঃ” 

₹ৎ ৪০৭) ইতিবচনাৎ।” অভিপ্রায় এইরূপ-_“অপগ্ণপ্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহি-ব্যচি- 
চি প্রভৃতি ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। “অস্থুন প্রত্যয়ের 'অস্* থাকে। অস্টাধ্যারীস্থ ৬১১৭ 
পনিশ্থত্রীয় 'ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনস্য এঞণিতি সম্প্রসারণার্থমূ, বার্তিকানুসারে উর” এবং 
[5 এই সোপপদ ধাতুর উত্তর “অস্ন্পপ্রত্যয় করিলে সম্প্রসারণের বাধাহেতু রুব্যচস্»- 
* মিদ্ধ হইয়া থাকে সত্য, কাতন্ত্রে কিন্ত ৰূপ কোনও নিয়ম না থাকায় উক্ত 
টাকে ওপাদিক বলিতে হইবে।” ভাল, 'প্রচ্ছিধধাতুর অগুণ ও সম্প্রারণহেড “পচ্ছতি” এবং 
চ্থাতেরপ হইলেও 'প্রশ্নশব্ষের কি হইবে? ইহার উত্তরে তিনি অজাতকৃৎসত্রে 
বশর প্রবৃত্তি অঙ্মানপূর্ব্কক বলিয়াছেন__প্রশ্নাধ্যানয়োর্িতিবচনাৎ। বস্তুতঃ ইহার 
য় বলা হইল--সর্বববর্মার পর কাত্যায়ন আসিয়া! যখন কৃৎপ্রকরণের ্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ ৮, 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

(8০৭) এই সৃত্রটী করিবেন তখন উহার জ্ঞাপকতাসামর্ঘ্যে সম্প্রসারণ বাধিত হইবে। কিন্ত 
সার্ববন্মিকশুত্রের পর এবং কৃৎশ্ত্প্রণয়নের পূর্বে (প্রশ্ন শষ যে কি দশায় থাকিবে তাহা অনুক্ত 
রহিল। যাঁহাই হউক, আখ্যাঁতের ১২৫ সৃত্রয় বৃত্তি পরিস্ফুট করিবার জঙ্ত দৌর্গ টাকায় উক্ত 

হইয়াছে__“ওণাদিকা অবুাৎপন্না ব্যুৎপন্নাশ্চেতি। ইহ ত্বব[ৎপন্জ! এবা্িয়ন্তে। তেন ব্যেচে 
কুটাদিত্বমনন্ুনী/তি ন বক্তব্যং ভবতি |” টাকাঁশেষে বররুচির বাঠিক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
বাষ্ঠিক প্রত্যাখ্যাত হয় হউক, কিন্তু দৌর্গগণের এ কি কথা? যাহারা বৃক্ষাদি শবের ন্যায় 

কৎপ্রত্যয়ান্ত পাঁচকাদি শঙসমূহের রূঢ়ত্ব বা সংজ্ঞাত্ব অবধারণপূর্ববক সর্ধববন্মীর অব্যুৎপত্তি- 

পক্ষতা গ্রতিপাঁদন করিবেন, তাহার! কি না কতকগুলি ওণাঁদিকশবেরও ব্যুৎপন্নত্ব স্বীকার 

করিয়া বসিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিবেন__ 

“্ধর্্ং ব্যাথ্যাতুকামস্ত যট্পদারধ৫োঁপবর্ণনম্। 

সাগরং গন্ধকাঁমস্ত হিমবদ্গমনোপমম্॥৮ 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, কাতন্ত্ের “চৈত্রকূটী"বৃত্তি পাঁণিনীয় বান্তিকপাঠের স্তাঁয় সমালোচনা- 
প্রধান গ্রন্থ। কাশিকাঁর স্তাঁয় বা দৌর্গবৃত্তির ম্যায় ইহার বুত্তিপরতা সর্বত্র উপলব নঙ্ে। 

কারণ নানা হুত্রের অব্যাপ্তি ঝা অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্ত এবং স্বাত্রকারের অন্ধ 

দুরুক্ত ও বিস্বৃত বিষয়সমূহের উপদেশ দিবার জন্ত ইহা রচিত হইয়াছে। চৈত্রকুটীতে 

ুত্রম্ন্ধীয় যে সকল কটাক্ষ সৌজগ্ভবশতঃ গ্রচ্ছন্ন ছিল, কাঁতন্ত্রবিভ্রমে সে সমুদায় শশিদে 
কর্তৃক উপবৃংহিত হয়। ইহাতে কৃৎহ্যত্রের সহিত চতুষ্টয়াদি সূত্রের বিরোধ আঙঙ্গত্য এবং 
অসামঞ্জন্ত (79000610 ৪0. 2১৪10 ) লয়! গ্রন্থকাঁর তীব্র সমালোচনা .করেন। . তাহার 

ফলে কাতন্ত্রের পঠনপাঠন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়। গড়ে। এরূপ অবস্থায় কৃৎুতরে 
ভিন্নকর্তৃকত্ব ঘোষণা কর! ব্যতীত গত্যন্তর না দেখিয়া ছুর্গমিংহ কাত্যায়নমুনিকে এবং 

কাঁশ্মীরদেণীয় কালাপকপপ্ডিত যোগরাজ মহধি শাঁকটাঁয়নকে কৃৎস্ত্রকার বলেন। সন্ধি হইতে 

কৎপর্ধ্যস্ত সমগ্র স্থত্ররাঁশির এককর্তৃকত্ব ধরিয়া! কাঁতত্ত্বিত্রমে যে যে স্থত্রের উপর শশিদেবে 

গ্নেষাত্বক তীব্র কটাক্ষ নিক্গিণ্ত হইয়াছিল, সেই সেই হৃত্রের ব্যাখ্যায় পরবর্তী কৌমারগ' 
তদুত্তরে লিখিতে আরম্ভ করেন--“অথ কৃল্পক্ষণনিরপেক্ষমিদং সুত্রম্ঃ ( দৌর্গটাকা--চ ১৮৮ 
ক ৫৬), “কিতমনপেক্ষ্য সর্বববন্দীণ বিরচিতমিদমিতি ন দুস্ৃতি, “বনতিতনোত্যাদিনা! সিধ্যতীঠি 

কুচোস্তম্ত ( দৌর্গটীকা_আত ১৭০) কৎ ৫৯), “ন ছি শর্ববর্মরণো। বচনং হি তৎঃ ( দৌর্গটীকা- 

চ ৩২৬) কৃৎ ৪৩৯ ), “্বসিগ্রহণেনাখ্যাতিকপ্রকরণং নিয়ম্যতে, ন কৃতপ্রকরণম্, ভিন্ন কর্তৃকত্বাং 

( বিধটাক1__আৎ ৩৮৯) শির্ববর্দণা কল্লক্ষণং ন ক্ৃতম্ (টীকা ও পঞ্মী_আ* ১২ 

ক₹ৎ ৩৮৬) ৪০৭), ইত্যাঁদি। শেষোক্ত গ্রাত্বিকদের মতে কলাপব্যাকরণের যে সকল দু 

হেতু কৃদৃভূমিক! হইতে সর্ববর্ধার নিশ্কুমণ (৫:16) আবশ্তক হইয়াছিল তাঁহাদের দর 

কতিপরদাজ উদাহয়ণরূপে নিয়ে উদ্ধৃত হইল-- 



প্রাক কখন 
(১) “ছেঃ শুটৌ পঞ্চমে চ” (কৃৎ ৫৬) এবং “হশফছাস্তেজাদীনাওঃ* (চ ১৮৮)। 

কৎস্ত্রাহ্থসারে পপধিপ্রাশ শিব্খপ্রাশ১ প্রভৃতি প্রাতিপদিক পাওয়া যাঁয়, কিন্ত চতুষ্টযসত্রান্ুসাঁরে 

তততংস্থলে 'পথিগ্রাছ, 'শব্গপ্রাছ) প্রভৃতি অনিষ্ট প্রাতিপদিকের উদয় হয়। সেই জন্ত শেষ 

সুত্রের টাকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন_-“অথ কল্পক্ষণনিরপেক্ষমিদং শুত্রম্চ । কিন্তু শেষোক্ত 
সৃত্রসিদ্ধ শব্ধসমূহের কোনও শিষ্টপ্রয়োগ দেখাইতে কেহই সমর্থ হন নাই। 

(২) “বনতিতনোত্যাদি'*"'*'” ( কৃৎ ৫৯) এবং “ধুটি হস্তেঃ সার্বধাতৃকে” (আ* ১৭০)। 

কৃৎসুত্রটার দ্বারা আখ্যাতশ্থত্রটীর উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হওয়ায় সুত্রকারে সমাগুপুনরাত্বত্বের ন্তাঁয় 

উপাত্তপুনরাভ্তিতাদোষ অর্থাৎ পৌনরুজ্যদোঁষ প্রসক্ত হইয়াছে । ওপনিষদগণ বলেন -দপ্স্য 

দহনং নাস্তি পকশ্ পচনং যথা” ( পৈঙ্গল উ* ৪1৭ )। সেইজন্য কটাক্ষসহুকারে বররুচির ভাষায় 

শশিদেব লিখিয়াছিলেন-_ 

£বিশ্লিষ্টসন্ধিভিন্নার্থো গুরু ব্যাহত এব চ। 

পুনরুক্তপদার্থশ্চ পঞ্চ দোষাঁঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

হতরাং আখ্যাতস্ত্রটীর স্বতন্ত্র প্রয়োজন দেখাইবার চেষ্টায় বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-- 

'প্রতিষিদ্ধেটাং মধ্যে হস্তেরেব সার্ববধাঁতুকে সম্ভবদর্শনার্থমিদম ৷ এরূপ হইলে উভয়স্থত্রের 

এককর্তৃত্বও দোষাঁবহ নহে, কিন্ত “হন্'ধাতুর স্তাঁয় বিকরণব্যবধান-নিরপেক্ষ আরও ধাতু 
ঘদি থাকিত এবং তন্ধ্যে যদি কেবল “হন ধাতুরই অগ্তণ সার্বধাতুকে ন-লোপ হইত, 
তবেই আমরা দৌর্গোক্তির সার্থকত৷ অনুভব করিতাম। সেই হেতু অন্ত পন্থা! অবলস্থন করিয়া 
টাকাকার ছুর্গসিংহ বলিলেন_-“কৃতমনপেক্ষ্য সর্ববন্মণা বিরচিতমিদমিতি ন ছুষ্তি। 
'বনতিতনোত্যাদি'না সিধ্যতীতি কুচোগ্যম্।” ছুইটা হ্যত্রে দুইজন স্বত্ব ব্যক্তির কর্তৃত্ব ধরিয়াই 

বাক্যের শেষাংশে কাতন্ত্রবিভ্রমকার শশিদেব কটাক্ষসহকারে প্রত্যুক্ত হইয়াছেন। টীকাম্ুসারে 
পঞ্লীকার ব্রিলোচনও বলিয়াছেন__“কৃতপ্রকরণমনপেক্ষ্য সর্বববন্দণা প্রণীতমিদম্” ,। 

(৩) পপ্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ, চ বা” (কৃৎ ৪৭৭ )১ প্যাচিবিচ্ছিপ্রচ্ছি : নং” ( কৃৎ ৩৮৬) 
এবং পগ্রহিজ্যা...বাচিপ্রচ্ছি অগ্ুণে” (আত ১২৫)। “ছেন: শুটো-.হুত্রানসারে গ্রচ্ছ- 
ধাতুর “ছস্থানে 'শ* হয়। তাহার উত্তর অগুণ নঙ. প্রত্যয় করিলে শেষোক্ত আখ্যাত- 

হত্রা্সারে সম্প্রপারণ হওয়। উচিত ছিল, কিন্ত না হওয়ায় কেহ বলিলেন _ দসর্ববন্মণা কল্পক্ষণং 

ণ কৃতম্ (১২৫ কৃৎ্হ্ত্রের বিন্বেগরীয় টীকা ) এবং কেহ বলিলেন-__প্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ, চ 

বেতি প্রশ্নশকোকৃতপ্রসারণ:) | 
(৪) “অন্ততৈবংকথমিথংস্থ সিদ্ধীপ্রয়োগশ্চেখ্খ (কৎ ৪৩৯) এবং “ইদংকিংভ্যাং 

যু; কাঁধ্য৮ (চ ৩২৬)। শেষোক্ত নুত্রের টাকায় ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-__“অন্ততৈবংকথমিখংস্থ 

দিদ্ধাপ্রয়োগশ্েতি জ্ঞাপকাৎ সিধ্যতীত্যচোগ্তম, ন হি সর্ববর্থণো বচনং হি তৎ। 

৭৫ 



১৬-১৭ থুষ্টশর্তাবীয় সুষেণ বলিয়াছেন-__"থমুরিত্যুকার উচ্চারণার্থঃ, "অন্থঘৈবংকথমিথং' 

সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেদি'তি জাপকাৎ”। 

(৫) “হনিমন্ততে নং (আত ৩৮৯)। ইহার ব্যাখ্যায় ১২ খুষ্টশতানীয় লক্ষণসভ 

কাতন্ত্রকৌ মুদীপ্রণেতা গোবর্ধনাচার্য্ের ভাষায় স্ষেণবিষ্যাভৃষণের পুত্র বিষেশ্বর পিখিয়াছেন-_ 

“নম যদি সর্ববাদেশং প্রতি বিহিতবিশেষণং নাস্তি তদ| জঞ্ধো জগ্ধবানিত্যত্র কথমিট্ ন স্যাৎ' 

সত্যম্, অত্র কেচিদাহঃ_ঘসিগ্রহণেনাখ্যাতিকপ্রকরণং নিষম্যতে,ন কৃৎপ্রকরণম্, ভিন্নকর্তৃতবাৎ।' 

কেবল বৃত্বিটীকাপন্তীকুদ্গণ ব্যতীত অন্তান্ত পত্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক কাঁতন্ত্রকৎসথত্রের ভিন্নকর্তৃ 
অত্যপগত ন| হওয়ায় গোবর্ধনীচা্য “কেচিৎ পদ প্রয়োগ করেন। গোঁবর্ধনের “কেচিং 

পদ লইয় কাঁতস্ত্রবিভ্রমের টীকাঁকাঁর ১৩-১৪ খুষ্টশতাব্ধীয় জিনপ্রভম্থরি বলেন-_- 

'সর্বেষামমতং যৎ স্যাঁৎ স ভ্রম: পরিকীর্তিতঃ | 

বহনামমতং যত্তৎ কেষাং চিন্মত মুচ্যতে |” 

যদি স-কৃৎ কলাঁপের সমস্ত হৃত্রসন্দর্ড একজনের লেখনীপ্রস্থত হয়, তাহা হইলে এীরূগ 

প্রত্যক্ষ বিসংবাদছেতু পার্থসারথিমিশ্রের ন্যাঁয় কেহ কেহ বলিবেন__“পরম্পরবিরোধাচ্চ নাশ 

প্রামাণ্যসম্তবঃ” ; অথব! কুমারিলের ভাষায় কেহ কেহ বলিবেন_“যদি লক্ষণশবদেষু লক্ষণং ন 

্ীবর্ততে, ততঃ সর্বং ব্যাকরণমপশবৈরেব নিবদ্ধং স্যাৎ।” প্রাপ্ুক্ত প্রাত্বিকদের মতে 

এরপ সমালোচনা বাঞ্চনীয় না হইলেও কৃৎস্ত্রে ভিন্নকর্তৃত্বঘোষণ! বৃত্তিকার দুর্গসিংহের 

মুখে কখনই স্ুশোতন নহে, কারণ চতুষ্টয়ের “তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ” (২৩৪) সবত্রের বৃত্ভিতে 

বররুচি-শশিদেবাদির ন্যায় তিনিও সর্ধবন্মীকে কৃৎহৃত্রকার বলিয়াছেন।' তথায় 'লিখিত 

আছে-_“তুমা সমানার্ঘভাববাচি প্রত্যয়ান্তাললিঙা চ্চতুর্থী ভবতি। “ভাববাচিনশ্চেতি বক্ষ্যতি।” 

'্ভীববাচিন শ্চ” অর্থাৎ ৩১৫ সংখ্যক কৃংস্থত্র। এখানে বকক্ষ্যতি, ক্রিয়ার কর্তা 'তুমর্থা্ 

ভাববাচিনঃ” হুত্রপ্রণেত! সর্ববন্মাচাধ্য | উক্ত কৃৎসত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে _“তুমি নিতো 

প্রাণ্ধে বচনম্, "বাংসরূপবিধি: (কৃৎ ৯২) অত্র নাস্তি।” যে ভাঁৎপর্ধে “ভাববাচিন' 

(কৎ ৩১৫) শুত্রটী প্রণীত হইয়াছে সেই তাঁৎপর্য্যই উহার পূর্ব্ব হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্যন্ত 

হইয়া থাকে । তরাং উ স্তরটীর প্রণেতা সর্ববর্মা হইলে অন্তান্ত সমানতাৎপর্যা 

সুত্রগুণিরও প্রণেতৃত্ব তাঁহাতেই পর্ধযবগিত হইতেছে। 'কৃতৎগ্রকরণের কেবল এই সুত্রগুণিং 

সর্ববন্ধ প্রণীত হইলেও অন্তগুলি নহে”__-এরপ প্রস্তাবে পারিমুখিক গ্রাত্িকগণ তৎক্ষণাং 

কৈয়টের ভাষাঁয় বলেন_মুখং ন কাময়তে জরত্য। অঙ্গান্তরং তু কাময়তে” (৪1১1৭৮ সতী 

গ্রদীপ)। জনশ্রতি আছে, কাত্যাঁয়নে কৃৎগ্ত্রের কতৃত্ব আরোপ করিলে কেহ কে 

বররুচিশশিদেবাদির মতাুসারে দুর্গসিংহের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাহা 

ুর্গিংহ না.কি বলিয়াছিলেন _“মঘ়ি স্িতে বাদিনি দুর্গসিংহে নৈকাক্ষরং বক্তি মহেশ্বরোহগি । 
ত্৬ 

চর 



প্রীক্ কখন 
আজ কিন্তু সামান্ত প্রাতিকদের কথায় ছৃর্গশিল্তগণ নিরুত্তর হওয়ায় কোনও বঙ্গীয় সমালোচক 

বলেন__- 

মদ-মন্থর-মাতঙ-কুস্ত-পাটন-লম্পটঃ | 
দৈবে পরাজুথে কষ্টং মূগাৎ সিংহঃ পলায়তে॥? 

এ সকল প্রাত্বিকদের মতে মাঝে মাঝে স্ুত্রবিরোধ থাকিলেও সর্ববন্মার গ্রন্থ 

প্রামাণিক নহে, কারণ পৌরুষেয় ব্যাপারে পুরুষের স্বল্পাল্প স্থনন অত্যন্ত স্বাভাবিক। 

প্রাীনকালের একটা স্থন্বর প্রবাদ আছে-_ 

“জিহ্বা টলতি ধাঁরস্ পাদ ষ্লতি হস্তিনঃ। 

তীমস্যাপি রণে ভঙ্গে মুনীনাং চ মতিত্রমঃ ॥ঃ 

ইহারা বলেন_ কেবল পৌরুষেয় ব্যাপারে কেন, শ্রতিও বিগানমুক্ত নহে এবং শাস্ত্রীয় 

বাবারে দেখা যায় যে, শ্রুতিস্বতি বিগীত হইলেও তাহাদের প্রমণত্ব যায় না। সেইজন্য 

কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন__ 
“স্থৃতীনামপ্রমাণত্বে বিগানং নৈব কারণম্। 

খতীনামপি ভূয়িষ্টং বিগীতত্বং হি দৃশ্ঠতে ॥ 

বিগীতবাক্যমূলানাং যদি স্যাদবিগীততা। 

তাসাং ততোশ্প্রমাণত্বং ভবেন্ূলবিপর্ধ্যয়াঁৎ ॥ 

পরম্পরবিগীতত্মত স্তাসাং ন দৃষণম্। 

বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্তাক্লৈকত্রাপ্যপ্রমাণতা ॥৮ ( তন্ত্রবা্তিক )। 

খধিদের ব্যাকরণেও বিগানের অভাব নাই। সেই হেতু পাণিনি কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলিকে 
ল্য করিয়! মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া ছিলেন _ 

“যেৎপি ব্যাকরণস্যৈব পরে পারে গ্রতিষিতা: | 

স্থতরাং তেৎপি গাব্যা্দিতুল্যানেব প্রযুঞ্জতে ॥ 

থত্র-বান্তিক-ভাস্বেষু দৃশ্তে চাপশব্বনম্। 

অশ্বারূঢ়াঃ কথং চাশ্বান্ বিস্মরেষুঃ সচেতনাঃ ॥” 
£মশ কি, সম্প্রদায় নিজমুখেই পণিন্তাদির খুন স্বীকার করিয়া থাকেন। 'যখোত্তরং 
যযস্ত প্রামাণ্যম্। স্তায়বশতঃ পদমঞ্জরীকার হরদত্ত লিখিয়াছেন__ 
ূ “যদ্ বিশ্বৃতমনৃ্টং বা হত্রকারেণ তৎ স্ফুটম্। 

বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাসুকুৎ॥” 
₹তপক্ষেও দেখা যায় যে, অগ্টাধ্যায়ীর বহু গৈরিকস্ত্রে যোগবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছে, 

দমন--১1৪।৫৮-৫৯১ ২1১।১১-১২১ ৪/৩/১১৭-১৮১ 21১1৫৭-৫৮১ ৬1১।৩২-৩৩, ৬/১।৬৪-৬৫১ 
।৩১১৭-১৯, ইত্যাদি । অনেক স্বত্রে আল্লাল্প অধ্যাহারও আবশ্যক হইয়াছে। যেমন-_৩।১।১১৮ 

৭৭ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

সবত্রে “ছন্দসি' পদ, ৩।৩।১২২ স্বত্রে “আধার-আবায়' শবঘয়। 81১১৫ হৃত্রে খুযুন্ঃ শষ) 91২1২ সৃত্রে 
“শকল-কর্দমণ শব্দয়। ৪1২২১ হ্ত্রে “সংজা/শব) ৪1২1৪৩ স্তরে “সহায় শব) 8181১৭ শৃত্রে 

£বিভাঁষ! বিবধাৎ এই অংশ, ৫1২।১*১ হৃত্রে 'বৃত্ধিঃশব্দ, ৫181৫০ স্তরে “অভূততদ্ভাবে এই 
অংশ, ৬৩৬ সুত্রে “পূরণে পদ, ৬৩৪০ শুত্রে “অমানিনি' পদ, ৬৩৮৩ সুত্রে “অগোবৎসহলেষ 
এই অংশ, ৮1১৬৭ হাত্রে “কাঠঠাদিভ্যঃ পদ, ৮1১৭৩ সৃত্রে পপামান্ভবচনম্ঠ এই অংশ, ইত্যাদি 

সার্ববর্ষিক সুত্রপাঠের অভাব পুরণ করিবার জন্ঠ বৃত্তিকার হুর্গসিংহ যেমন পাণিনীয় বাঙ্িকপাঠ 
হইতে “তাঁদর্ঘ্ে। (চ ২৩৩) প্রভৃতি সুত্র বসাইয়াছেন, পাণিনির স্ত্রপাঠেও সেইরূপ পরবর্তী 
সম্প্রদায়বিদ্গণ বাঙ্তিকপাঠাদি হইতে বহুহৃত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যেমন--81১১৬৬ (81১।১৬৩ 

প্রদীপ দ্রষ্টব্য ), 8১১৬৭, 81২৮, ৪1৩/১৩২-৩৩) ৬/১।৬২, ৬১১০০) ৬১১৩৬) ৬১১৫৬) 

ইত্যাি। কাত্যায়নের বার্তিকে এবং পতগ্রলির ভাগে পাণিনির নানা স্থত্র কখনও সরবত: 

কথনও ব! অংশতঃ রূপান্তরিত হইয়াছে । কত সুত্র আবার বার্ডিকে প্রত্যাথ্যাত বা পরিবর্থিত 

হইবার পর ভাঁগ্তে এখন লুনপগ্ররূঢ় হইয়! বিদ্যমান আছে। অষ্টাধ্যায়ীর বহুশত্র এইভাবে 

রূপান্তরিতপ্রত্যাধ্যাত পরিবর্তিত বা ইষ্টির দ্বারা পরিশোধিত হইলেও পাঁণিনীয় গ্রন্থ আমাদে 

বেদাঙ্গমাহেশ্বরএবং পাঁণিনিও কাত্যায়নপতঞ্জলির পরমাচাঁধ্য । অতএব কাঁতন্তরসত্রে যদি কোনং 

দোষ ব! বিভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বৃতিহ্ত্রাদির দ্বারা উহার প্রতিসংস্কার করি 

ুত্রকারের মর্ধ্যাদা৷ কিছুমাত্র কুন হইত না। কিন্তু উহাতে সর্ধবর্ধার কর্তৃত্বনিরাম করিবা; 
চেষ্টা সঙ্গত নহে। হৃদরোগ হইলে কি শঙ্ত্রোপচার দ্বার! হৃংপিও্ড কেহ বাঁছির করিয়া ফেলে? 

কাতন্ত্রের শুত্রে বিশেষ দৌষ নাই, কিন্তু সবত্রের সংবিধানে (10 821121009006161 

কৌশলাভাঁববশতঃ কোনও কোন ত্র সদৌষ প্রতীয়মান হয়। সর্ববর্ম] স্বয়ং হত্রের কিরণ 
ক্রমবিন্াস করিয়াছিলেন তাহ! বল! কঠিন, কারণ বঙ্গদেশীয় দক্ষিণদেশীয় কাশ্মীরদেশীয় ও 

তিব্বতদেশীয় কাতন্ত্রের থত্রসংখা। বা স্ত্রসংবিধাঁন পরস্পর সম্পূর্ণ পথক। ইহাতে মনে হা 

কোনও দেশেই সর্ধবর্মার স্ব প্রণীত স্ত্রপাঠ অধিগত হয় নাই । অধিগত হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় 

পাণিনিগ্রন্থের স্তাঁয় সমন্ত কাতন্ত্রের পরম্পর মিল বা এক্য থাকিত। তবে এ সকল দেশের 

পণ্ডিতগণ আচাধ্যপরম্পরাঁয় ষে সকল সুত্র পাইয়াঁছেন, তাহার! নিজ নিজ বিচারামুসাঁরে দেই 
সকল হৃত্রের সংবিধান করিয়! থাঁকিবেন এবং সেই সেই দেশে তাহাদের শ্ৃত্রপাঠই কাতস্ত্নাগ 

প্রচলিত হয়। তারপরেও বৃত্তিকারদের হস্তে গ্রন্থ প্রতিসংস্বত হইয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশে 

কতবার প্রতিসংস্কার হইয়াছে তাহা! এখন বলবা স্বকঠিন। তবে বঙ্গদেশীয় ও কাশ্মীরদেণীয় গঞ্থে 
শেষগ্রতিসংস্কার নবম থু্টশতাবীর প্রারস্তে বৃত্তিকার হৃর্গসিংহকর্তৃক এবং দশম থুষ্টশতাবী 

কাশ্মীরক বাঁলবোধিনীবৃত্তিকার জগদ্ধরভট্রকর্তৃক যথাক্রমে অনুঠিত হয়। 

সুত্রের সংবিধানে (10 81811690197 ) পাঁণিনিমুনি সিদ্ধহস্ত। পারিভাষিক নিয়মানু" 

সারে অষটাধ্যায়ীর ব্যাধ্যাপ্রণালীই তাহার প্রমাণ। অষ্টাধ্যাযীন্থ শেষাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদাররে 
গরু 



প্রাক কথন 

হত্রিত হইয়াছে-“পূর্বত্রাসিদ্বম” (৮1২১)। আ অর্থাৎ অধ্যায়সমাঞ্জেঃ । এই সুত্রটী 
গম্থথানিকে ছুই খণ্ডে বিভাগ করিয়াছে-সপাদসপ্তাধ্যায়ী এবং ক্রিপাদী। গ্রন্থস্থ স্ত্রের 

বলাবলবিচারের সাধারণ নিয়ম হইতেছে__“পরনিত্যান্তরঙ্গাঁপবাদানামুত্বরোত্বরং বলীয়ঃ, | 
কিন্তু সপাদসপ্তাধ্যায়ী এবং ত্রিপাদী এই ছুইটীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম হইতেছে-_ 

সপাদসপ্তাধ্যায়ীবিধো কর্তব্য বক্ষ্যমাণ স্ত্রিপাদীবিধি রসিদ্ধ স্ত্রিপাগ্ভাং চ পরঃ পরো! বিধিরসিদ্ধঃ 
্যাৎ পূর্ববত্র কর্তব্যে। অর্থাৎ সপাদসপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রৈপাদিক হৃত্রসমূহ অসিদ্ধ এবং 

ত্রিপাদীতে পূর্বের প্রতি পরশাস্্র অসিদ্ধ। হ্ত্রবিভাগের এবং ব্যাখ্যাপ্রণালীর এইব্ধপ 

্ব্যবস্থাহেতু ত্রিপাঁদীর জন্ত কাত্যাঁয়নের বাঁ পতগ্রলির অনন্তগামিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে । 

উদ্ত গ্রাত্বিক সম্প্রদায় বলেন, গ্রন্থের প্রতিসংস্কারকালে বৃত্বিকারগণ যদি পাণিনিকে আদর্শ 

রাখিয়! এরূপ কোন কৌশলসহকারে গুরুলন্ধ সার্বধববর্িক হুত্ররাশির সংবিধান করিতেন, তাহা 
হইলে কৃৎসৃত্রের কর্তৃত্ব লইয়া কৌম।রদেরও আর অন্তগামী হইবার প্রয়োজন আসিত না। 

যাহাই হউক, কৃৎহুত্রগুলি সার্ববন্মিক কাঁতস্ত্রের অন্তর্গত হওয়ায় ইহাদের মতে কৌমারদের 

প্রতি কৃতি কালাপক৷ মূর্থা:, এরূপ উক্তি কখনই প্রযোজ্য হয় নাই। 
এই সকল কথায় আমরা মনে করি, সর্ববন্মাকে যদি অবুৃৎপন্নত্বীদী বলিতে হয়, 

তবে তাহাকে পাণিনির স্তায় অবুৃৎপন্গত্ববাদী বলাই সঙ্গত, কিন্তু বৃদ্ধ কাতন্ত্রদের স্কায় নহে। 

 তাঞ্জোরের প্রবাদান্্সারে কাতস্ত্রের উপাদিত্রসমূহ বৃত্তিকাঁর দুর্গসিংহকত্ৃক প্রণীত হয়। 

দক্ষিণভারতে উপাদ্দিগ্রকরণীয় দৌর্গবৃত্তির গ্রারস্তে লিখিত আছে-_ 

তু *. নমন্কৃত্য গিরং তৃরি শব্বসন্তানকারণম্। 
উপাঁদয়োভিধাশ্যন্তে বালবুযুৎপত্ভিহেতবে 

উপাদি প্রকরণের মধ্যে ৃষ্ট হয়__ 

*শব্দাত্সিক| যা ত্রিজগদ বিভত্তি 

স্কুরদ্বিচিত্রার্থন্ধাং শ্রবস্তী। 
যা খদ্ধিরীড্যা হৃদয়ে সদৈব 
মুখে চ সা মে বশমস্ত নিতাম্॥ 

প্রকরণান্তে অর্থাৎ ওপাদিকষষ্টপাদের শেষে পাওয়া যায়__ 

“শবানামানস্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি দু শ্থাতে যেষাম্। 

তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্ধ্য] মৃগ্যা ধাতো। স্ততঃ প্রত্যয়াস্তাৎ ॥ 

বোধ হয়, এই সকল শ্লোক দেখিয়! তাঞ্জোরের প্রবাদটী রটিয়া থাকিবে। কাতগ্ত্রের গণাদিক 

হসমূহ এবং তছপরি দৌর্গবৃত্তি মাদ্রাজ ইউনিভায়ুসিটির 1). 3, 000108811801 কর্তৃক 

ইত হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যে বৃত্তিকার হুর্গসিংহ “ুরগাত্মসিক্ষ? বা “ছুরগসিঙ্গনামে এবং টীকাকার 
৭৯ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 
হুর্গসিংহ “ছুর্গগুধচসিংহ, নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কবিকল্পপ্রমের কাব্যকামধেমূতে বোপদেং 
গোস্বামী টীকাকার দুর্গসিংহকে 'দুর্গগ্পত, বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে-_“নাপ্যর্বাচীনমতমূ। 

তদেব হুর্গগুণ্েন ছুর্গটীকায়াং ভ্রিলোচনদাসেন কাতন্ত্রপপ্রিকায়াং বর্ধমানমিশ্রেণ কাঁতিন্বিস্তারে 

(আখ্যাত ১০৮) হেমহুরিণা হৈমব্যাকরণে (৪1১।৬০ ) প্রদশিতম্” ৷ ইহা ব্যতীত মাধবী 

ধাতুবৃতিতে সায়ণাচাধ্য, পুরুষকারে বিদ্বমঙ্গল অর্থাৎ কুষণলীলাঁশুক মুনি এবং ক্ষীরতরঙিণীতে 

ক্সীরম্বামী টীকাকার দুর্গসিংহকে গুপ্ত বলিয়া! দৌর্গটাকার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। 

বোপদেবের উক্তি ও যুক্তি কৌমারদের 'উবরণন্য জান্তস্থাপবর্গপরস্তাবর্ে। (১০৮) এই 
আখ্যাঁতিক স্ৃত্রীয় টীকাঁদিতে এবং শ্রেতাস্বরদের «ওর্জাহস্তস্থাপবর্গেইবর্ণে। (81১/৬০) এই 

সিদ্ধসত্রীয় বৃহদবৃত্বিতে সমধিত হইয়া থাকে । আমাদের মতে বিদ্যোৎকর্ষের জন্য “্ম্যরুত্বরপদে 

৮০৮০০, £ ইত্যাদি গ্রমাঁণবশতঃ “সিংহ? বা “সিঙ্গ” শবদ্ধয় ইহাদের ব্যক্তিগত উপাধি। 

“সিংহ, এবং “সি্ণ--উভয় শবই একার্থক, কিন্তু একার্থক হইলেও তাহাদের ব্যুৎপভিগ 
ভেদ আছে। সিংহ অর্থাৎ “সিম্হঠ এবং সিঙ্গ অর্থাৎ 'সিহম” | “সিংহ, শক লইয়া হত্রিত 

হইয়াঁছে--“সিচেঃ সংজ্ঞায়াঁং হমুমৌ কশ্চ” (উপ. ৭৪ মতান্তরে ৭৫১) অর্থাৎ ষিচ ক্ষরণে 

সিঞ্চতেঃ কগ্রত্যয়ো ধাতোরক্তযস্ত হকারাদেশো হুম চেতি সিংহো মুগপতি: | “সিদ্ষণ শব 

লইয়া! কাতন্ত্রোণাদিগ্রকরণে একটী স্বত্র আছে-“মিনোতে মোহস্তো হক্” (২৯২ বা ৫1২৮ 

0), 1], 8, 00710802018 6৫. )। ইহার বৃত্বিতে দুর্গসিংহ বলিয়াছেন-_-“সিনোতে হক" 

প্রত্যয়ো ভবতি, মোহস্তশ্চ | ধিঞবন্ধনে সিনোতি হিনন্তি জীবানিতি সিঙ্গো৷ মুগপতিঃ। 

যষ্ঘপি বন্ধনে তথাপি হিংসার্ঘোংনেকা ধরান্কাতুনামিতি।, বৃত্তিকার এইরূপ বলিয়াছেন, কাঁরণ 
এখানে তাহার ঘোষণা আছে-_ ৃ 

“শবানামানস্ত্যাদ্ ব্যুৎপততি দৃশ্যিতে যেষাম্। 

তেষাং বিজ্ৈ: কার্ধ্যা মুগ্যা ধাতো। স্ততঃ প্রত্যয়াস্তাৎ॥» 

কাঁতন্তের উপাদিশৃত্রসমূহ প্রাচীন চান্দ্রশাকটায়নাদিহুত্রের প্রতিবিশ্ব। সর্বধর উপাধ্যায় এ: 

রমানাঁথ চক্রবর্থী এ সকল হুত্রবৃত্তির উপর যথাক্রমে 'উপাধ্যায়সর্বন্ এবং "সারনির্ণয়? নাগ 

টাকা করেন। সর্বধর ১০ খুষ্টশতাবীয় এবং রমানাথ ১৫-১৬ খুইটশতান্ধীয়। 

কাতন্ত্রমুত্রকারকে কেহ *সর্বববন্মা এবং কেহ ব! «শর্বববন্মা? বলেন। কারণ উক্ত নামে 

অক্ষরবিস্তাসে “স+ এবং *শ” উভয় বর্ণ ই প্রযুক্ত হইয়। থাকে । কোনও কলাপব্যাধ্যায় লিখিঃ 

আছে-_“বরকুচি স্ত 'সর্বববর্মণি £ ত দস্তযসকারাছ্যং পঠিত্বা শর্ববন্মীর্থমাহঠ | নমস্কারগা 

সুষেণবিষ্তাতৃষণ বলিয়াছেন--“দং পাদিসর্বশকেনাপি মহাদেব উচ্যতে, "সর্ববঃ শর্বশ্চ শঙ্কর 

ইতি কোযদর্শনাৎ সৃশুহিংসায়ামি। ত গণপাঠদর্শনাচ্চ* ( কলাপচন্ত্র)। এই সকল কার 

বশত; আমাদের গ্রন্থে হুত্রকারের উদ্দেশে পর্বাবর্মা এবং “সর্ববধ্ধা? উভয়নামই নির্ধিশে 

্রধুক্ত হইয়াছে। 



প্রাক কথন 

টান্রসশ্রদায়ে শীকটায়নীয় মতবাদের বলবন্তা উপলব্ধ হয়। কারণ পঞ্চম খুষ্টশতাবীয় 

চন্্রগোমী চান্দ্রের ওণাঁদিক হুত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনটা পারদ এবং ৩২৮টী সুত্র 

আছে। জার্মাণীতে সবৃত্তি চান্বাঁকরণ 1). 7370100 [4160101) কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে । 

লীবিশ. বলেন-বৃত্তিখানির বক্কা স্বয়ং চত্ত্রগোমী এবং লেখক তরদীয় শিল্প ধর্মদাঁস আচার্য্য 

(1. ন. 8 ৮০1. স্্ড। 0. 2১1.) | আমাদের মতে মুক্রিত বৃত্তিখাঁনি চন্ত্রগোমি প্রণীত নহে, 

উহা ধর্মদাপের লঘুবৃত্তি | নেপালের সুপ্রাচীন পত্ডিত প্রজ্ঞামল্প-মহোপাধ্যায় আনন্দদত্তের পদ্ধতি 

হইতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। এ সকল বৃত্বান্ত মূলের ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় অলোচিত হইয়াছে। 
৷ ভদ্বাতীত আরও কথা আছে। ৫৩২নেপাঁলীয় নংবতে অর্থাৎ ১৪১২ খুষ্টাঝে চত্রগোমি প্রণীত 

বৃ্ির একখানি প্রতিললিপি কর! হইয়াছিল। উহার কতকাঁংশ নেপাল হইতে সম্ভবত: 0০০ 

[09008] কর্তৃক 08170)100 01015015165 [0াডেতে আনীত হয়। এ বৃত্তির পুপ্পিকায় 

লিখিত আছে--“চান্্রবযাঁকরণে চন্দ্রগোমিকৃতে ষষ্টোখ্ধ্যায় সমাধঃ শ্রেয়োহস্ত” (009£ ০, 

09, 1691--1%5 100 0001] 73010020118 02651080001 13010017196 শ8091016 

11771150710065 1883, 1). 180) 1 আর লীবিশ মুদ্রিত বৃত্তির শেষে লিখিত আছে-_- 

"চান্দে ব্যাকরণে ষষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ সমাপ্ত: | শ্রামদ্ ধর্শদাসস্য কৃতিরিযমূ। শুভং ভবতু । সমাপ্তং 

চেদং ব্যাকরণম্। শুভম্।৮ এই দুইটা পুম্পিকা হইতেও আমাদের মতবাদ সমর্থিত হইয়া 

থাকে। কাঁরণ শেযোস্ত পুষ্পিকাঁয় অধোরেখাক্ষিত বাঁক্যরাশি দ্বার] ধর্মদাঁস স্বকীয় বৃত্তির 

সমাধি বলিবাঁর পর অবশিষ্টাংশের দ্বারা তিনি মূলের অর্থাৎ স্থত্রপাঠের সমাপ্তি বলিয়াছেন। 

সেইুজুন্ট . দুইবার “শুভ” শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। আর চন্ত্রগোমীর স্বপ্রণীতবৃত্তিতে 
গুভ, শব্ধের পরিবর্তে একবাঁরমাত্র €শ্েয়:” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 

জৈনব্যাকরণে কোনও বিশেষত্ব নাই । ৫-৬ খুষ্টশতাবদীয় দেবনন্দী পাণিনিকে অনদরণ 

।রিয়াছেন এবং নিজেও ৯ খুষ্টশতাব্ীয় অভিনবশাকটায়নের শবাহুশাসনে অন্ুহ্থত হইয়াছেন। 

চষি শাকটায়নের উণা্দিস্ত্র এবং চন্দ্রগোমীর উণাদিস্াত্র প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া 

ভিনবশাকটায়ন একখানি ওণাদিক হ্ত্রপাঠ করেন। ইহাতে চাঁরিটা পাদ আছে, কিন্ত 

[মের ধাতুজত্ব লইয়! প্রাচীন শাঁকটায়নীয় মতবাদের চিহৃও পাঁওয়া যায় না। ১২ খুষট- 
তাীয় হৈমগ্রন্থে ৯৬*টা উপাদিশ্তর দৃষ্ট হয়। মুষ্িসত্রে মলয়গিরি প্রাচীন জৈনাচাধ্যগণকে 
সরণ করিয়াছেন। ইহার স্থিতিকাল লইয়া! অনেকের সংশয় আছে। কিন্তু পরোক্ষ 

ঈলেও প্রযোক্তার প্রত্যক্ষযোগ্য কোনও লোকবিজ্ঞাত বিষয়ে পরোক্ষত্বের অবিবক্ষায় লঙ্ড, 

প্রয়াগের উদাহরণ দেখাইবার জন্ত চাক্্রব্যাকরণের পরোক্ষে গিট? (১।২।৮১) স্তরীয় বৃত্তিতে 
ইগোমী যেমন লিখিয়াছেন _'অঙয়ৎ অর্তো হণান্, (অর্তো জর্তিকো বাহীক ইত্যর্থ:। 
ঈর্ঘো রাজা” অর্থাৎ বাহীকপর্ধ্যায় জাটদের রাজা হণশাতয়িতা ৫খুইশতাবীয় কুমারগুপ্ত। ৫ 
কছোতো রাজা এবং “কঙ্োজাদিভ্যো লুগবচনং চৌলাগ্র্থসূ বাষ্তিক ), অথবা জৈনশববানথ- 
| ৮১ 
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শাসনের অনগ্যততনে লঙ (৪1৩২০৭) স্বত্রীয় অমোঘবৃত্বিতে অভিনব শাঁকটাঁয়ন যেম; 

বলিয়াছেন--“অদহদমোধবর্ষোহরাতীন্্' ( অমোঘবর্ষ অর্থাৎ প্রভৃতগোবিন্দবর্ষের পুত্র ৯ খু 

শতাঁবীয় রাষ্্রকুটবংশস্থ অমোঘবর্ধ নৃপতুঙ ), সেইরূপে মুষ্িস্ত্রের বুঁভিতে মলয়গিরিও 

বলিয়াছেন--“অদহদরাঁতীন্ কুমারপালঃ/ | : ১২ খুষ্টশতাবীতে চালুক্যবংণীয় রাজা কুমারপাল 

গুর্জরদেশে রাজত্ব করিতেন । তিনি হেমচন্দ্রের শিষ্ত | সুতরাং মলয়গিরির দ্বাদশ খুষ্টশতাবীয়ত 

লইয়া সনে করিবার অবকাশ নাই। 

১৭-১১ খুষ্টশতাীয় ধারাধিপতি ভোজদেবকৃত দসরম্বত্তীকঠাভরণ' নামক ব্যাকরণে ্ 

শাকটায়নই অনুষ্ত হইয়াছেন । ইহা ব্যতীত তিনি গ্রাচীনসম্প্রদায়ের অনেক হুত্র সংগ্রহ 

করিয়াছেন। দগুনাঁথের হৃদয়হারিণীতে সরন্বতীকঠাভরণের হত্রসমূহ ব্যাথ্যাত এবং উদাহত 
হইয়াছে । দগ্ডনাথ ভোজদেবের শাঁসনবিভাঁগে কোনও আধিকরণিক ছিলেন এবং পরে 
সমরবিভাগে নিযুক্ত হন। “রাঁমচরিত+-কাব্যগ্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিত। এবং গৌড়ীধি, 

পতি তৃতীয় বিগ্রহপালের সান্ধিবিগ্রহিক সহচর গ্রজীপতি নন্দী তাহার সামসময়িক। 

গুন! যায়, কোনও রাজকার্যোপলক্ষ্যে সাংযুগীন দগ্ডনাথের সমক্ষে বৈতপ্ডিক নন্দী ম্পর্দা! গ্রকাঁশ 

করিলে তিনি পরগুরামের ভাষায় বলিয়াঁছিলেন-_- 

'অগ্রতো মে চতুর্বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ | 

উভাভ্যাং চ সমর্থোহহং শাঁপাদপি শরাদপি ॥, 

ইহাতে দণ্ডনাথকে ক্ষত্রিয়ভাঁবাঁপক্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। 
১০-১১ খুষ্টশতাঁবীয় ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসারে মহধি শাকটায়নই বিশেষভাবে, অর 

হইয়াছেন। এ গ্রন্থের “কচ্ছেষোণাদিপাঁদং) এবং 'কৃচ্ছেষোহব্যয়পাঁদ:১ ইহার প্রমাণ। 

শেযোক্তপাদে নানা উপসর্গের এবং চ-বা-তু-হি প্রভৃতি শবেরও ব্যুৎপত্তি দিত হইয়াছে। 
ক্রমদীশ্বর উহনের বিশেষ পক্ষপাতী । সেইজন্য রাঁসবত-সম্প্রদায়ের গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন- 

“র্ণাগমো বর্ণবিপর্য্য়ম্চ.'..'॥ ইতি দি্মাত্রম্, অন্ত্রাপি গ্ররৃতিগ্রত্যয়াগমগুণবৃদ্ধিতস্থাদয় 

যথাসম্ভবং পরিকল্পনীয়াঃ |» 

সারগ্বতে ব্যুৎপত্তিবাদের বিশেষ আদর দেখা যায়। তট্োজিপুত্র সিদ্ধান্তচন্রিকার 
রামাশ্রম বলেন_“উণাঁদয়োৎপরিমিতাঃ প্রয়োগমন্হতত্য প্রযোক্তব্যাঃ ইনি আবার লিখিযি 

ছেন_-“তাঁনি শাকটায়নাদিগ্রণীতব্যাকরণীস্তরাঁৎ সংগৃহীতানি”। “চণম্ বাভীক্ষ্যে পূর্বকাণে 

( ১১৮৩) হুত্রের বৃত্বিতে ১৩থুষ্টশতাষীয় মুঞ্ধবোধকদ্ বোপদেব গোত্বামী বলিয়াছেন 

'ৃত্ৃদ্ধিতসমাপানামভিধানং নিয়ামকম্। 

লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাঁং তদ্রভিজ্ঞানসচকম্ ॥ 

কিন্তু ইহার পূর্বে নানাবিধ কৃৎসুত্রও প্রণীত হইয়াছে। মুগ্ধবোধের শেষে উদার 
গীচটা পাদ ১৬খৃষ্শতাৰীয় কাশীনাধবিদ্ভানিবাসের শিল্প উপাদিকোযরৎ রামচ্শর্র্ধী 
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রচিত হয়। শ্রপাদরুষ্ণের মতে রামতর্কবাগীশ এ সকল কুত্রের কর্তা। ইহ! ঠিক লছে। 
রামচন্দ্র শর্মা একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তিনি রাঁমতর্কবাগীশ নহেন। রামশর্্রুত উপাদিকোষের 
উপর রামতর্কবাগীশের টীকা আছে। শিবানন্দতটের আদেশে মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর 
মধ্যমনোরমা টীকা! লিখিয়! রামচন্দ্র উহা! বিষ্ভানিবাসকে উৎসর্গ করেন। “একে বিষ্যা- 
নিবাসাঃ স্থ্যঃ'""” ইত্যাদি লোকে রামতর্কবাগীশ বিদ্যানিবাঁসকে পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন। 

১৪খৃষ্টশতাব্দীয় পন্নাঁভদত্ত পাণিনির ন্ায় অব্যুতপন্নত্ববাদী। তবে পার্থক্য এই যে, 
অষ্টাধ্যায়ীতে কতিপয়মাত্র উপাদিসংক্রান্ত স্থত্র দৃষ্ট হয়, আঁর স্থপদন্মে ১৮০টী উপাদিহবত্র দেখা 
যায়। শ্রীজীবগোম্বামী পাণিনির অন্থুগামী। তাহার ১৬থু্শতাবীয় হরিনামামৃত-ব্যাকরণে 
উাদিব্যবস্থা কৎপ্রকরণের অন্তর্গত। রূপগোস্বামীর সংক্ষিপ্ত 'হরিনামামূত” ব্যাকরণে ওণাদিক 

সত্রসমূহ কৎপ্রকরণে সন্নিবেশিত হওয়ায় এনম্বন্ধে শ্রীজীবগোম্বামী তাঁহীকেই অনুসরণ করেন। 
১৫৬০খৃষ্টাববীয় প্রয়োগরত্বমালীয় কোচবিহারের সাংগ্রহিক পত্তিত পুরুষোত্তম বিষ্তাবাগীশ 

পাণিনিকে অনুনরণ করিয়াছেন। পাণিনি হইতে পুরুষোত্তম পধ্যন্ত সম্প্রদায়গ্রবর্তক বৈয়াকরণ- 

গণ কর্তৃক মহধি শাকটায়ন অন্ুহত হওয়ায় ১৪1৮৬ সুত্রীয় কাশিকাঁর “অন্ন শাকটায়নং 
বৈয়াকরণা, উক্তি সার্থক হইয়াছে । " 
শাকটায়নই উণাদিসূত্রকার, পাণিনি বা বররুচি নহেন। 

রূপমালায় ১৩ থুষ্টশতান্ীয় বিমলসরম্বতী বররুচিকাত্যায়নকে উণাদিস্ত্রকার বলিয়াছেন। 

যুক্তিসহকারে এ মতবাদ থণ্ডিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, শাকটায়নীয় উপাদিহত্রপাঠ 
ক্লনকর্তৃক, প্রতিসংস্কত এবং পরিবদ্ধিত হয়। ইহা একটা স্বতন্ত্র কথা। 

উপাদিস্ত্রের অনেকস্থলে ?টি, “ধু প্রভৃতি পাঁণিনীয় সংজ্ঞা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
মধ্যে কেহ কেহ পাণিনিকে উণাদিস্থত্রকাঁর বলেন। ডাক্তার কুন্হন্রাজও ইহা সমর্থন 
করিয়াছেন। মাঘ বলিয়াছেন-__ 

“নিপাতিতস্ুহতস্বামিপিতৃব্যত্রাতৃমাতুলম্। 

পাণিনীয়মিবালোকি ধীরৈস্তৎসমরাজিরম্ ॥৮ 
বাশ ' নিপু নেষ্ত্বহোতৃপোতৃত্রাতৃজামাত্ '" ইত্যাদি ওণাদিকস্থত্রনিশ্পন্ন। তৎমঙ্গে 
পাণিনীয়'শব্ষ থাকায় এ সম্প্রদায় পাঁণিনিকেই উপাদিস্থত্রকাঁর বলেন। কিন্তু £ট” “থু 

্রৃতিশব ' পূর্ববাচার্্যসংজ্ঞা। আর *পাণিনীয়ম্পদ দ্বারা স্থচিত হইতেছে__“পাঁণিনেরিদং 
পাণিনীয়ম, তেনাভ্যুপগমাত্। ন তু তেন কৃতত্বাৎ।” আমাদের এরপ ব্যাখ্যায় জিনেনত্বদ্ধির 
শাঈকৃল্য আছে। পাঁণিনির উপাদিশ্ত্রকর্তৃত্ এ গ্রন্থে প্রত্যাধ্যাত হইয়াছে, কারণ-__- 

(১) পাণিনিমুনি শাকটায়নের স্তায় দৃঢ় ব্যুৎপত্িবাদী নহেন ; 
(২) যে পাণিনির মতে “শহণ” “ষণ্ঠ” প্রভৃতি শব রূঢ় বা অব্যুৎপন্প, সেই পাঁণিনি 

কখনই অষ্টাধ্যাযীস্থ “আয়েনেয়ী...১ “কুলাৎ থঃ, ্্রীভ্যো ঢক্* প্রভৃতি স্ত্রের বিসংবাদে “শমে 
৮ 
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খঃ) থিণো ঢ২১ ইত্যাদি গণাঁদিক সুত্র দ্বারা উহাদের ব্যুৎপন্নত্ব ' দেখাইয়া স্বাত্মবিরো, 

'আনিতে পারেন না) 
(৩) উপাঁদিস্ত্রে চাক্রবর্শণের নাম থাঁকিলেও শাঁকটাঁয়নের নাম নাই। পাণিনি; 

 সবষ্টীধ্যায়ীতে “দবিষশ্চ' সুত্রীয় গ্রদজ লইয়! শাকটায়ন চারিবার ম্বত হইয়াছেন। পাণিনি, 

মুনি উপাদিসবত্রকাঁর হইলে কেনিও না কোনও সুত্রে অন্ততঃ পুজার্থেও একবার শাকটায়নের নাঃ 
পাওয়া যাইত, কাঁরণ ওণাদিকব্যাপারে তাহার ন্যায় দবীয়ান্ প্রমীণপুরুষ কখনই বিশ্ব 

থাকিতে পারেন না) 

(8) পাঁণিনি উণাদিম্বত্রকার হইলে তাহার প্রিয়তম শিশ্ত ব্যাত্রভৃতি কখনও “নাম ৮ 

ধাতুজমাহ...+ ইত্যাদি উাঁদি সংক্রান্ত লোকে শাকটায়নকে লক্ষ্য করিতেন না; 
(৫) অষ্টাধ্যায়ীতে “বল্নবিক্রয়াটু ঠণত (৪181১৩) সৃত্রদ্বারা 'ক্রয়িকশব্দের ব্যুৎপন্থি 

দেখাইয়া পুনরায় পাঁণিনি “ক্রিয় ইকন্ঃ (উপ ২1৪৩) এই ওণার্দিক স্ত্রারা প্রকারান্তরে ক্রয়িক 
শবের বুুৎপত্তি দেখাইতে পারেন না 

(৩) অষ্টাধ্যায়ীর “৷ যৌ'মুত্রমতে পতগ্জলি বাঁধ শব্দের ব্যুৎপন্তি দেখাইয়াছেন; এরূপ 

হইলে উপাদিপ্রকরণে “কৃবাপাঁজি-'.) সুত্রে পাণিনি আবার “বা” ধাতুর সন্গিবেশ করিতেন না। 
কাত্যায়ন ও পাঁণিনি উপাদিশ্বত্রকীর না হওয়ায় পরিশেষে আমরা শাঁকটায়নে 

উণাদিস্ত্রের কর্তৃত্ব অবধারণ করিয়াছি। কাহারও কাহার মতে কতকগুলি উণাদিক 
সবত্র শাকটায়নগ্রণীত নহে, আমরা কিন্তু নানাবিধ যুক্তি দেখাইয়া এ সকল স্যত্রে মহ 
শাকটায়নের কর্তৃত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছি। 2 

কেহ কেহ বলেন, শরেচ্ছসমাজ হইতে “পিক-নেম-সত-তামরস- ভাত, ন্ 
পঙ্জন্-বর্ঘন্” প্রভৃতি শবের অর্থ আধ্যভাষায় গ্রবেশ করিয়াছে এবং সেইজন্ত প্রাচীন 

ব্যাকরণে বা উণাদিপ্রকরণে উহাদের ব্যুৎ্পত্তি স্ত্রারডযু নহে। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ 

মীমাংদকদের কতকটা আম্ুকুল্য থাকিলেও আমাদের মনে হয়-“নৈতৎ পরমেশ্বর আজ্ঞাপয়তি 

নাঁপি ধর্মসত্রকাঁরাঃ পঠন্তি । স্ৃতরাঁং এস্থলে আমর! ম্বতন্ত্র হইয়াছি। কাত্যায়নের 

মতাঁমুসারে পতগুলি বলিয়াছেন-_“যগ্যপি অপ্রযুক্তা; ( শবাঁ; ) অবশ্যং দীর্ঘসত্রবল্ক্ষণেনান' 

বিধেয়াঃ |” আমাদেরও বিশ্বাস এইরূপ । আর সকল শবই যদি সত্রারূঢ় থাকিবে তাহা হই 
উহনের পরামর্শ কেন? সেইজন্য আমরা দেবভাষা হইতেই এ সমস্ত শবের দৃষ্টার্ঘ এব 

অনৃষঠার্থ দেখাইতে যত্তবান্ হইয়াছি, ষেমন-_ 
(১) “পিক'শৰ ভ্রমরসন্দ্ধে অদৃষ্টার্থ, কিন্তু কোকিলসঙ্ন্ধে দৃষটার্থ। “পিবতি মধুনীি 

পিকো! তৃ্ঃ, এইরূপ নিরুক্ষিবশতঃ পিকণব্ধ প্রথমে ্রমরেই নিরঢ় ছিল, পরে অবশ্য “প্রয়োগ! 

গ্রয়োগান্তত্বাৎ স্তায়ে উহা পরিত্যক্ত হয়। তখন গেচ্ছগণ কোকিলার্থে উহার প্রয়োগ করেন। 

দে সময় হইতে সন্তগ্ন্থেও এ অর্থ দৃষ্ট হয়। কারণ “পিবতি মধুনি বন্তসথখ্মদিরা ইবি 
| ৫ 



প্রাক কখন 

পিকঃ এরূপেও “পিক'শৰের ব্যুৎপত্ভিযোগ্যতা দেখিয়া! উহার কোকিলার্থতাঁয় আর্যদের 

আপত্তি উঠে নাই। তারপর পাণিনীয়গণ বলেন__“অপি কায়তি শব্ধায়ত ইতি পিক:»। 

'আতশ্চোপসর্গে ( কঃ)” গাণিনিস্থত্র দ্বারা এবং ভাগুরিমতে 'অপি'র “অঞ্চলোপ দ্বারা ইহার 

'পিক'শবের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। 
(২) “নেম*শব্ধ প্রথমে কালার্থক ছিল এবং তারপর উহা! অর্ধার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন-_ 

নেমচন্ত্র (11916-070010)1 কাতন্ত্রোণাদিপ্রকরণীয় “অত্তিস্বহুস্থ.....১ (১1৫৩) স্থত্রের বৃত্তিতে 

দুর্গসিংহ অতি প্রাচীনমতে বলিয়াছেন-_“নীএ প্রাপণে নেমঃ কালঃ, আর অনতি প্রাচীনমতে 

পাঁণিনীয়গণ বলেন--“নীয়তে পৃথক্ ক্রিয়তে সমুদাঁয়াদিতি নেমোহদ্বম্ঠ। 

(৩) পূর্বে 'সিত'শব্দ “দি? বা “দয় শব্দের সহিত সর্বদ| মিলিত থাকিত, যেমন-_দ্বেমত' 

বা “দ্বয়মত? (11) ৮0 [01000960019 17511) 0100 88109 101)90)) 01১০০ 8170 10010 0119 

01৮01) পরে উহা দার্ময়পাত্রার্থে বা বৈতসপাত্রার্থে প্রযুক্ত হয়। এ শব্ধ লইয়। উহন 

করা আবশ্বক। 

(৪) তামরস+ শব্ধ প্রাচীন শকটায়নীয় গ্রন্থে সুত্রারড় নহে। সুতরাং 'অসচ- 

প্রতায়ান্ত “সাঁরস” শব্ধ দেখিয়া উহার সম্বন্ধে উন করিতে হইবে। পাঁণিনির শিশ্ত ব্যাপ্রভৃতি 
লিখিয়ছেন--“যক্স বিশেষপদার্থপমুখং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্ঠ তদৃহাম্”। ভাম্তেরও উপদেশ আছে 

_সিজ্ঞান্থ ধাতুরপাঁণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে'**.*"” ইত্যাদি । ভোজরাঁজ বলিয়াছেন-- 

(বেতন-তামরস-সারসাদয়ঃ, (২।৩।১৭৪ )। 

1৯ ্দদলাসন্ '.১ প্রভৃতি শব্দের সাক্ষাৎহুত্র নাই । কিন্ত নামন্-সীমন্-ব্যোমন্ 
'.» বলিয়া একটা প্রাচীন স্থত্র পাওয়া যায়। ইহা অবশ্ত আকৃতিগণত্বসচক। অতএব 

ন|মাদিশবের স্তায় ক্লোমাদিশব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিতে হইবে । ক্লোমা- 610 01217010106, 

(৬) কমলে 'পদ্ম'শব্বই দৃষ্টার্থক, “পত্ম” শব্ধ নহে। সেইজন্য “পদ্মা শবস্থলে “পত্য” শব 
মসাবু বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । ভণিতিও শুনা যায়--“পদ্তে গম্যতে ভৃজৈ: পন্মং কমলম্। 

পল্পং হি পছ্তেরুত্তং ন পতে মাঁধবাদিভিঃ । 

স্পষ্ট দকারশ্চোদীচাং তকারোক্তিরতো। ভ্রম: ॥৮ 

কিন্তু যবদ্ীপের এবং বলিদ্বীপের পণ্ডিতগণ শাকটায়নের “অস্িস্তস্থহক্ক্ষিক্ষুভাঁষাপদিযক্ষিনীত্যো 

নক সুত্রস্থিত “পদ্* ধাতু স্থানে 'পত* ধাতু পাঠ করিয়া বলিতেন-__-পপততি তৃঙ্গোহন্মিঙ্লিতি পত্মং 
বমলম*। অতএব ভারতের আর্ধযাবর্তাদি প্রদেশে পন্ন' শব স্ুুসাধু হইলেও বৃহদ্ভারতান্তর্গত 
ববদীপে বা বলিদ্বীপে “পত্স*শবষই স্থসাধু। ইহা দৌধাবহ নহে। রাসবতসম্প্রদায় বলেন_প্যশ্থিন্ 

দশে প্রসিদ্ধা যে প্রযোক্তব্যা হি তত্র তে”। কারণ "দর্ধে দেশান্তরে? বাত্তিকের উপর পতঞ্জলি 

বলিষাছেন__প্সর্ব্রে খবপ্োেতে শঙ্ধা দেশাস্তরে প্রযুজান্তে । ন চৈত উপলতভ্যস্তে। উপলবৌ 
& জিযতাম্। মহান্ ছি শবন্ত প্রয়োগবিষয়: | সপ্তদীপা বন্থদতী ত্রয়ো লোকা শ্তত্বারো 

এ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বেদী; সাঙ্গাঃ সরহস্য| বন্ধ! বিভিন্ন... এতশ্মিক্নতিমছতি শবন্য প্রয়োগবিষয়ে তে ডে 

শব স্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্ান্তে।” ( মহাভায্ত-_গৃ্ ৯, কীল্হর্ণ)। 

তারপর শাকটায়নীয় উণাদিস্থত্রের উপর নানা ব্যাখ্যাগ্রস্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
যেমন-_হুতীবৃত্বিঃ সতী বৃত্তি ( সম্ভবতঃ “কাশিকা” নামক সদ্বৃত্তিকত্গ্রণীত ), ৫-৬ খুষ্টশতাবীয 
দেবনন্দীর নগনবৃত্তি। ১১-১২ খুষ্টশতাঁৰীয় পুরুযোত্তমের দেববৃত্তি, ১১-১২ ধৃষ্টশতাবীয 
গোবর্ধনাচাধ্যের গোবর্ধনীয়বৃত্তি, ১২ খুটশতাঁবীয় গমিংহের ক্ষপণকবৃত্তি, ১২-১৩ খুষ্টশতাবী 

উজ্জ্লদত্তের পঞ্চপাঁদী, ১৪-১৫ খুষ্টশতাব্বীয় মাণিক্যদেবের দশপাদী, ১৫ খুষ্টশতাব্দীয় শ্বেতবন, 

বাদীর শ্বেতবনবৃত্তি, ইত্যাদি। তদন্তর শাকটায়নীয় উপাদিশ্বত্র অক্নবিস্তর উপজীব্য করি 

কে কে স্বতন্ত্ভাবে উপারিহৃত্র করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

মহুধি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনবশীকটায়নীয় শবানুশীসন নহে। 
অভিনবশাঁকটায়নকে মহর্ষি শাঁকটাঁয়ন বলিয়া গ্রতিপাদন করিবার জন্য জৈনদিগের 

নির্ধন্ধাতিশয় দৃ্ট হইয়া থাকে। তীহারা বলেন, অভিনবশাকটায়নের শবাম্থশীদন 

“আদ্িযো ঝে জুস্ বা” (১1৪1১০৫) এবং “বাইনঞ্যাদ্” (১১১৫৫) শত দেখিয়া পানি 
মুনি যথাক্রমে “লঙঃ শাকটায়নস্ৈব” (৩।৪1১১১) এবং “ব্যো লঘঘুপ্রযত্রতরঃ শাকটায়নন্ত 
(৮৩১৮) এই দুইটী স্তর প্রণয়ন করেন। জৈন সম্প্রদায়ের এইরূপ নাঁমবিভ্রমমূলক উরি 

যুক্তিসহকারে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 

পাণিনির একটা হৃত্র আছে-_ম্থৃধাতুরকউ ৮” (৪1১৯৭ )। ইহার উপর কাত্যায় 

বার্তিক করিয়াছেন-__“মুধাতৃব্যাসয়োঃ” এবং তাহাতে পতঙ্জলি বলিয়াছেন_ হধীভৃবযাদব! 

নিষাদচগ্ডালবিস্বানামিতি বক্তব্যম্” | সম্প্রদায়বিৎ পত্ডিতগণ বলেন-- 

“যদ্বিস্বত মনৃষ্টং বা স্ত্রকারেণ তৎ স্ফুটমূ। 
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্ং চ ভাস্কৎ।* 

প্রাকৃত সুত্রবার্তিকাঁদিই গ্লোকটীর প্রমাণ। এ দিকে অভিনবশাঁকটায়ন সুত্র করিয়াছেন 
দনুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাঁদচগ্ডালবিদ্স্তাকউ, চ” (২1৪।৪৭ )। ভাল, এ স্তর দেখিলে পারি? 

কাত্যায়নের হুত্রবাষ্তিক কি অসম্পূর্ণ থাকিত? স্থৃতরাং বলিতে হইবে, মহাভাস্ত দেখিবার গা 

অভিনব শাকটায়নের স্ত্রী প্রণীত হইয়াছে । 

অভিনব শাকটায়নের অমোধবৃত্ধিতে ৫-৬ খুষ্টশতাবীয় ভারবি হইতে “নংশ্য কর্ণার 

তিষ্ঠতে যঃ” (৩1১৪) এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অমোধবৃত্তি কো? 

কোন স্থলে কাঁশিকার নিকট খণী। ্রতিহাসিকদের মতে অভিনব শাকটায়ন রা 
৯ধুশতাবধীয় মহারাজ অমোধবর্ষের সভাপত্ডিত ছিলেন এবং আপন সংভাবরিতার না? 

চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত শব্দামুশাননের উপর তাহার স্বগ্রণীত ব্যাখ্যাথানি “অমোধবৃধি 
গা 

| 



প্রাক কথন 

নামে অভিহিত হয়। ক্্ণে! লীবিশ. কাঁশীনাথবাপুপাঠকাদি গ্রাত্বিকদের মতে শব্ধাম্ুশাসনস্থিত 

“অনগ্যতনে লঙ্৮ (81৩।২০৭) সুত্রীয় অমোঘবৃত্তিতে শাঁকটায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহ 

৮৬৭ খুষ্টাব্ের কিঞ্চিৎ পরবর্তী । এই সকল কারণবশত: মহষি শাঁকটাঁয়নের ব্যাকরণ অভিনব- 

শাকটাঁয়নীয় শব্াানুশাসন নহে বলিয়া প্রতিপাদনপূর্ববক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাণ্ড হইয়াছে । 

্রন্থসমাপ্তির পর রচিত বলিয়া এই কথাহুষ্ঠানের “শেষকথন'নামই যুক্তিযুক্ত। 

কিন্ত গ্রস্থারস্তে স্থাপিত হওয়ায় আমরা উহাকে ্প্রাককথন” বলিয়াছি। “শেষকথন'কে 

প্রাক কথন+ বলা শুরে কাতরশব্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহা! অনন্তসাঁধারণ নহে। গীতায় 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল দুঃখের বিয়োগকে যোগ বলিয়াছেন। সেইজন্য উক্তি আছে-_ 

“বিরোধিলক্ষণান্তায়াদভদ্্রা ভদ্রিকা যথা। 

সর্বছুঃখবিয়োগস্ত যোগ ইত্যাহ কেশবঃ ॥, 

গ্রন্থের পূর্বে ছইখানি এবং পরে তিনথানি সুচী দেওয়৷ হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমথানি 
বিষয়ানসাঁরে গ্রন্থের মুলবিভাঁগ দেখাইবার জন্য উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয়খানি এগ্রন্থস্থ বিষয়ের 
বিবরণমুচী' | ইহা বৃক্ষারোহণন্তায়ে আচরিত। গ্রন্থান্তে তিনথানি সুচী গ্রন্স্থিত সুত্র শ্লোক 

এবং নামের আদিবর্ণান্সারে উপকম্প্ত হইয়াছে। | 

গ্রন্থথানি কোন্ ভাষায় রচিত হইবে তাহা লইয়! আমাদের মধ্যে বিচার হয়। আমার 

জ্্টপুত্র শ্রীমান্ বলাইটাদ হালদার এম্. এ. বাবাজীবন বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ 
করেন। আমার মধ্যসপুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমাঁর হালদার এম্. এস্-পি.১ বি, এল্, বাঁবাজীবন 
খাজতে 'পণমন করিতে বলেন। আমার কণিষ্টপুত্র শ্রীমান্ ভারতীবিকাঁশ হালদার 

এম্- এ.» বি. এল্. বাঁবাজীবন সংস্কত ভাষার পক্ষপাঁতী। আমার কিন্ত বুদ্ধদেবের কথা মনে 
পড়িল। তিনি শিশ্তগণকে আপন ভাষায় লিখিতে বলেন। ইহাতে 1১:01, ড/111)01। 

00৫৩: মনে করেন যে, বুদ্ধদেব মাগধী ভাষায় লিখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চুল্লবগগের 
অগ্ঠবাদে 1১:01, 1760081)) 01990106 বলেন, বুদ্ধদেবের শিম্তগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় 
পিখিতে আদিষ্ট হন। উভয়ের এইরূপ মতভেদহেতু সন্দেহের নিরাস না হওয়ায় আমি তগবান্ 
রামচন্দ্র কথা ন্মরণ করি। লঙ্কা রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাবে বিভীষণকে তিনি বলেন-_- 

“ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা সথে মহ্থং ন রোচতে। 

জননী জন্মভূমিশ্চস্বর্াদপি গরীয়সী | 
সেইজস্ঠ আমাদের গরস্থখানিও মাতৃভাষায় রচিত হইয়াছে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে 'উতিহাসিক 
ইতিহাসতৎপরাঃ, এই গ্ভায়ের বিশেষ বলবতাহেতু গ্রশ্থমধ্যে নানাবিধ ইংরাজী ও সংস্কৃত 
বাকোর সঙ্জিবেশ করায় কাহারও অন্গরোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই। 

পরম নিষ্ঠাবান্ বরা্মণকুলতিলক সোদরপ্রতিম পত্ডিতা গ্রণীশ্রীমৎ ক্ষিতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
৮ 



ব্যাকরপধর্শনের ইতিহাস 

শাস্ত্রী এম. এ. মহোদয় গ্রন্থের মুদ্রণীপত্রগুলি দেখিয়! দিয়াছেন এবং দেখিবার সময়ে তিনি 
বিচারপূ্ববক ন্যুনাধিকের সংশোধনগ্রস্তাবে বা বিস্থৃতের ম্মারণে বিদ্দুমাত্র ক্রটি করেন নাই। 

ইহা বাতীত নানা দু্লভ গ্রন্থ এবং “স্ুরভারতী+ প্রভৃতি পত্রিকা দিয়া তিনি আমার সহায়তা 
করিয়াছেন। এইরূপ গুদাধ্যের জন্ত আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 

মুদ্রণকালে শ্রীমান্ ভারতীবিকাঁশের অনেক সৎপরামর্শ পাইয়াছি। 11801170 0:০01- 

গুলি শ্রীমান্ অজিতকুমার কর্তৃক সংশে|ধিত হইয়াছে। এজন্য আমি উভয়কেই সাঁীরববাদ, 
অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার প্রথম পৌত্র শ্রীমান্ অমিয়মাধব হালদার বি. এ. ভাইজীবন 

অধীয়ান হইলেও স্থলবিশেষে তাহার যুক্তিপূর্ণ উক্তিসমূহ গ্রহণ করিয়াছি । ভাঁষার ওচিত্যসন্বন্ধে 

প্ীমানের বিচারগ্রণালী দেখিয়া তৃষ্চিসহকারে ভাবিয়াছি-_ 

শিশুরপি নিপুণো গুরু গরীয়ান্ 
ন তু বপুষৈব মহান্ মহতপ্রতিষঠঃ | 
মণিরণুরপি ভূষণায় পুংসাং 

ন তু পৃথুলৈব শিলা বিলাসহেতুঃ | 

ভগবতী তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। গ্রমাদসংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় বহুবার প্র, 

পাঠাইয়৷ নিউ মহামাঁয়। প্রেসের পরিচালকগণকে বারংবার কষ্ট দিয়াছি, প্রেদ্ কিন্ত 

হীসিমুখে সে সকল কষ্ট বহন করিয়াছে । এরূপ সহযোগিতা! ব্যতীত গ্রন্থমুদ্রণ অসম্ভব হইয়া 

পড়িত। স্থৃতরাং প্রেসের মঙ্গলকামনা আমার একটা কর্তব্য বলিয়া গণ্য। শীঘ্র দত 
্সথপ্রকীশের অভিপ্রায়ে স্নেহাস্প শ্রীমান্ জীবনক্চ দাঁস সর্বপ্রকার কায়িক শ্রম স্বীকার 

করিয়াছে । তজ্জন্য আমি তাঁহাঁকে সর্ধান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি । 

জগপ্ধ্যাগী সমরানল গ্রজলিত হওয়ায় এখন কাঁগজসংগ্রহ অসস্ভব। সুতরাং গ্রন্থে 

দ্বিতীয় থণ্ড কবে গ্রকাঁশ পাইবে তাহা ভাঁনা নাই। যুদ্ধকাঁলে বাঁ যুদ্ধবিরামের অব্যবহিত পরে 
শরীরপাত হইলে পাঁণিনিপরজ গ্রন্থের বা গ্রন্থকুদ্গণের সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না এই 
আশঙ্কায় গ্রসঙ্গাগ্রমঙ্গের সম্যক্ বিচার না করিয়া কিছু কিছু বলিবার প্রবৃত্িবশত; 

প্রাককখনের কলেবর স্কুল হইয়াছে। ভগবতীর ইচ্ছায় পূর্াপূ্ণতববিষয়ে গ্রন্থে দশ] যাহা 
হউক না কেন, আমরা এখন বিদায়ের পূর্ব্রে কেবল অম্ুভবসারোপনিষৎস্থিত বিবিংঘু 

যোগ দত্বাত্রেয়ের প্রতি বিদ্বতসন্ন্যাসী ভগবান্ দক্ষিণামুত্তির উপদেশ ম্মরণ করিব_ 

৪পূর্ণমূর্ধীমধঃ পুর্ণং পুর্ণমন্তর্ব হিঃ সমম্। 
নির্ভরং নির্রণং পূর্ণং পূর্ণলক্ষ্যং বিধীয়তে ॥” 

সফি ১) 



মঙগলাচরণ 

উপোদ্ঘাত 
উদ্দেশ 

নির্দেশ 

মাহেশ ব্যাকরণ 

এন্জব্যাকরণ 

ভাগুরীয় ব্যাকরণ 

সংক্ষিণ্ত বিষয়হূচী 

কর্ধন্দি বিবরণ বা কার্মন্দব্যাকরণ 

কাশকত্ল্স ব্যাকরণ 

সেনকীয় ব্যাকরণ 

কাশ্পি ব্যাকরণ 

শ্ফোটাঁয়ন ব্যাকরণ 
চাক্রবন্মণীয় ব্যাকরণ 

আপিশল ব্যাকরণ 

ঝ।ীয স্যাকরণ 

শাকল্য ব্যাকরণ 

ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ 
গালব ব্যাকরণ 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং গার্গীয় ব্যাকরণ বা অক্ষরতনথত্র 
শাকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্যের প্রতিবাদ এবং তাহাতে যাস্ীয় সিদ্ধান্তাদি 
বযুৎপত্তিবাদ স্থতিসম্মত, অব্যুৎপত্তিবাঁদ সুত্রকা'রদের বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত 

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাঁণিন্ঠাদির মতামত 
শাকটায়নই উপাদিসথত্রকার, পাঁশিনি বা বররুচি নহেন 
মহষি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনবশীকটায়নীয় শব্দান্ুশাসন নহে 

১ 

৩-৪৩৪ 

৪৩৫-৬৪ 

৪৬৪-৫৯২ 

৪৬৫-৮৭ 

৪৮৮-৯৫ 

৪৯৬-৫৬১ 

৫ ০৯৫১৮ 

৫ ১৮-১৯ 

৫১৯-২৫ 

৫২৫-৩১ 

€৩১-৩৩ 

৫৩৪-৩৫ 

৫৩৬ 

৫৩৭-৪২ 

€৪২-৬২ 

€ /৩-৬৫ 

' ৫৬৫-৭৩ 

€ ৭৩-৮৭ 

€৮৭-৯২ 



গ্রস্থ বিষয়ের বিবরণ-সচী 
উচপাদ্ঘাত 

প্রথমস্তবক 

_ ব্যাকরণীদি বেদের অঙ্গ, স্কৃতরাং বেদবৎ তাহাদের অধ্যয়ন কর্তব্য 

ব্যাকরণের উৎপত্তিসম্বন্ধে শ্রোত সংবাঁদ 

| শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ 

|  যৌগিকাঁদিভেদে শের দ্বাদশবিধ ভেদ এবং তাহাদের উদাহরণাদি 

_. ক্ফোটবাদ এবং তছুপরি দার্শনিকদের মতামত 

দ্বিতীয়স্তবক 
শান্ত্ারস্তে গ্রয়োজনকথন আবশ্তক, কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে উহার অনুল্লেখহেতু 

শান্্কারদের মতামত 
দেশকালপাত্রীরোধে বা লৌকিক নিয়মবশতঃ মধ্যমাধিকারীদের জন্তু 

কাত্যায়নের পাঁচটা প্রয়োজন কথন__ 

(১) বেদরক্ষা 

(২) উহ 

(৩) আগম 

(৪) লঘুতা বা লাঘব 

(8) অসন্দেহ 

| রক্ষা উহ লাঘব ও অসন্দেহ এই চাঁরিটা ফল এবং আঁগম তাহীর প্রবর্তক, 

কারণ প্রয়োজনশব্দ দ্বারা গ্রযোজকও উদ্দিষ্ট_-এ মতবাদের সমালোচনা 

পতগ্রলিমুনি মন্দাধিকারীদের জন্য আরও কতকগুলি প্রয়োজন বলিয়াছেন__ 

তেহস্থুরাঃ (৫৭-৬৮) দুষ্টঃ শব্ধঃ (৬৮-৭০), যদধীতম্ (৭*-১), যন্ত গ্রযুঙকে 

(৭১-৮৫)১ অবিদ্বাংসঃ (৮৫-৯২) বিভক্তিং কুর্বন্তি (৯৩-৫), যো বা ইমাম্ 

(৯৫-৬) চত্বারি শৃঙ্গ ( ৯৬-১১১)) উত ত্বঃ (১১১-২১)১ সক্ত,মিৰ (১২২-৫) 

| সারম্বতীম্ (১২৫-৮) দশম্যাং পুত্রস্ত (১২৮-৩১), সুদেবো অসি (১৩১৩৭) 

(ব্যাকরণবিষয়ক গ্রয়োজনখগুনের যুক্তি এবং উক্তি শ্রতিবিরুদধ 
শ্রোতার প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্ প্রয়োজনের পর সঙ্গতির আবশ্যকতা 

লক্ষ্য-লক্ষণই ব্যাকরণ 

শব্ধ ব্যাকরণের লক্ষ্য 

সুত্র ব্যাকরণের লক্ষণ 



তীয় 

ঞ্ধি 

৮ 

যদি লক্ষণশবেষু লক্ষণং ন প্রবর্ততে ততঃ সর্বং ব্যাকরণমপশবৈরেব 
নিবন্ধং স্যাৎ__এই মতবাদের পৌষকতায় কতকগুলি পাঁণিনীয়সথত্রবার্তিকে 

শীমাংসকারদির দৌষোদ্ভাবন এবং তাহার খণ্ডন ১৩৯-৫* 

নায়কনায়িকাঁর প্রেমালাপে, শোকার্ডের বিলাপে, লৌকযাত্রানির্ববাহে, গায়ক- 
ব্যবহারে, ভক্কিমার্গে, কবিপ্রয়োগে ও পাণিনিকবির পাতালবিজয়ে 

অপশবের প্রয়োগহেতু ব্যাকরণের প্রয়োজনপক্ষ নিরস্ত নহে, এবং পাতাল- 

বিজয়কৎ পাণিনিও অষ্টধ্যায়ীকৎ পাঁণিনি নহেন ১৪২-৬০ 

ব্যাকরণ মন্ত্রসিদ্ধির সহাঁয় ১৬০ 

ব্যাকরণের সহিত নিরুক্তের ঘনিষ্ঠতা ১৬০ 

ব্যাকরণের অনাদিত্বহেতু পাঁণিন্াি মুনিগণ তত্ত্প্রকাশিত শাস্ত্রের ম্মর্তা ও 

প্রবক্তা; কিন্তু কর্তা নহেন ১৬১-২ 

দর্শনশব্দের নিরুক্কি-অন্ুসারে ব্যাকরণের দর্শনপদবাচ্যতা ১৩৬১ 

দর্শন দ্বিবিধ__আস্তিকদর্শন ও নাস্তিকদর্শন এবং উভয়বিধদর্শনের তাত্বিক ভেদ ১৬৩ 

ব্যাকরণ আস্তিকদর্শন এবং সর্ধদর্শনসংগ্রহকারের মতে পাণিনীয় ব্যাকরণ 
গাঁণিনিদর্শন ১৬৩-৪ 

দর্শন বেদের উপাঙ্গ, কিন্তু ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ ১৬৪ 

ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গের বেদতুল্যতা গৌতমসম্মত ১৬৫ 
ছান্দোগ্যোপনিষন্মতে ব্যাকরণ বেদের বেদ ১৬৫ 

ব্যাকরণ ্রহ্মরাশি, স্বতরাং তাহাঁকে কেবলমাত্র দর্শন বলায় অপরাধের আশঙ্কা ১৬৫ 

স্তবক 
সপ্রয়োজন সম্বন্ধের পর ব্যাকরণস্থিত বিষয়কথনের আবশ্তকতা ও বিষয়কথন ১৬৬-৩৫ও 

১৬৬৮ 

সন্ধির স্বরূপনির্দেশ ১৬৬ 

সন্ধি ছয়গ্রকার কিন্ত দৃষ্টিবিশেষে পাচগ্রকার ১৬৬ 

সন্ধিসন্থন্ধে হুম্বমাগুকেয় মতবাদ ১৬৬ 

'গদপ্রক্লতি সংহিতা!” খিবাঁক্যে সংহিতপদের প্রকৃতিত্ব বা সংহন্তমানের প্রকৃতিত্ব-_ 
ততসন্বন্ধে সন্দেহ ১৬৬-৭ 

সংহিতপদের সহিত মন্ত্রের আবির্ভাব ও বিনিয়োগহেতু নৈরুক্তমতে সংহিতাই 
প্রকৃতি এবং পদ তাহার বিকৃতি ১৬৭ 

পাঁণিনির “পরঃ সঙ্গিকর্ষ: সংহিতা" সত্রটী পূর্ববীচারধ্স্ত্রের অন্শ্মরণমাত্র ১৬৭ 
সংহিতাপ্রকতিত্ববাদীদের মতে সন্ধিযোগ্যস্থলে সন্ধ্যভাঁব বিসদ্ধিদোষ বলিয়া গণ্য. ১৬৭ 

সংহিতাবিকারত্ববাদীদের মতে স্থলবিশেষে বিসদ্ধি অর্থাৎ সন্ধ্যভাঁব দৌষাবহ নহে ১৬৮ 



সববস্তাতিউস্তভেদে বা নামাখ্যাতভেদে পদ দ্বিবিধ ১৬৮-৯... 

নামাখ্যাতের মহিত উপসর্গনিপাঁতের পৃথগৃগণনায় নৈরুক্তমতে পদ চতুর্ব্িধ, 
কিন্তু কর্মপ্রবচণীয় ধরিলে উহা! পঞ্চবিধ ১৬৮.১ 

পদ'শবের নিরুক্তি ১৬) 

প্রকৃতিবিভক্তিসাধিতত্বই পদত্ব ১৬১ 

প্রক্কাতির ও বিভক্তির নিরুক্তি এবং স্বরূপনির্দেশ ১৬৯-৭। 

বিভক্কিসমূহ প্রত্যয়ের অন্তর্গত ১৬) 

প্রকৃতিপ্রত্যয় এবং আগম ও আদেশ ১৬ 

আগমাদেশের স্বরূপনির্দেশ ১৬ 

আগম বিকাঁর আদেশ এবং লোপ লইয়া! আপিশলীয় সম্প্রদায়ের উক্তি ১৬) 

প্রকৃতি দ্বিবিধ-_নাম এবং ধাতু ১৬৯-% 

নাম অর্থাৎ গ্রাতিপদিক না 
নামসম্বন্ধে যাস্বীয় মত ১৭ 

নামের স্বরূপসম্বন্ধে নানাবিধ প্রাচীন কারিকা ১৭। 

নামার্থসন্বন্ধে ব্যাঁড়ি বাজপ্যায়ন পাণিনি কাত্যায়ন ব্যাত্রপাৎ পতঞ্জলি 
' এবং নবীন বৈয়াকরণগণের মতামত ১৭০-৭ 

গোয়ীচন্দ্রের মতে নাঁম পঞ্চবিধ ১11 
পদত্বসিদ্ধিহেতু অব্যয়ও নামমধ্যে গণ্য ১ 
ধাতু বা আখ্যাত ক্রিয়াবাচক ও ক্রিয়ার শ্বর্ূপনির্ণয় ১৭৪-। 

ধাতুর ষড়ব্ধত্ব গ্রায়োবাঁদ ১৭। 

ধাতুর দশটা গণ ১৭৫৭ 

গণপঠিত ধাতুসমূহ অকর্মক বা সকর্মক ১ 

প্রত্যয়'শব্ের নিরুক্তি ঠা 

প্রত্যয় পঞ্চবিধ_ বিভক্তি কত তদ্ধিত রী এবং ধাত্ববয়ব বা ধাত্বংশ ১৭৬-১৭ 

বিভক্তি ছিবিধ- সুপ, এবং তি, ' ১৭৬১১৭৮" 
বিভক্তিযুক্ত নামের বা ধাতুর পদ্ত্বসিদ্ধি ১1 

কৃৎসন্বন্ধে যাস্থীয় মত টা 

তদ্ধিতপ্রত্যয় শিষ্টগ্রয়োগাহ্সাঁরে বিহিত & 

তথ্ধিতগ্রতায় দুইপ্রকার-- প্রকৃত্যর্থভিম্নার্থক এবং স্বার্থিক ্ 

ব্যাকরণে স্ত্ীত্বের পারিভাষিকার্থ ১1 



1/০ 

স্্ীপ্রত্যয় সাধারণতঃ দ্বিবিধ কিন্তু অবাস্তরভেদে ষড়_বিধ ১৭৭-৮ 

ধাত্ববয়ব বা ধাত্বংশ যেমন ণিচ. সন্ যঙ, ইত্যাদি এবং তদ্যুক্ত ধাতু- 
সমূহেরও ধাতুত্বাভিধান ১৭৭-৮ 

্্ীপ্রত্যয়কে তদ্ধিতান্তরগত বলিলে প্রত্যয় চতুর্বরধ ১৭৭ 

প্রকৃতিগত নাম বা প্রাতিপদ্দিক চতুব্বিধ_কৃদন্ত তদ্ধিতান্ত সমাঁসানস্ত এবং কেবল ১৭৯ 

ব্যুৎপন্নত্ববাদীদের মতে ওণাঁদিকশব্দ কৃদন্তের অন্তর্গত ১৭৯ 

কূদস্ত তদ্ধিতান্ত এবং কেবল অর্থাৎ অব্যুৎপর্ ত্ববাদসম্মত বিশেগ্ব ১৭৯ 

সমাস ১৭৯-২৪৫ 
সমাসের লক্ষণ এবং অর্থ ১৭৯ 

সমসসম্বন্ধে লৌকিকোক্তি ভাগবুত্তিবচন কৌমারস্ত্র সাঁরম্বতস্ত্র এবং 
পাণিনির “সমর্থ; পদবিধিঃত স্থত্র ১৭৪ 

সামর্থ্য দ্বিবিধ_ব্যপেক্ষালক্ষণ এবং একার্থীভাবলক্ষণ ১৭৯ 

সমাসের প্রয়োজন এবং “সাপেক্ষত্বেংপি গমকত্াঁৎ সমাসঃ, বচনের বিবরণ ১৮* 

সমাঁস এবং প্রতিযোগিপদ ও কারকপদ ১৮১ 

শিবভাগবতাদি সমাস ১৮৩ 

পমাসের বিগ্রহবাঁক্য বা ব্যাসবাক্য এবং 'ব্যাসসমাসয়োস্তল্যার্থকত্বম” 
উক্তির সমাঁলোচন৷ ১৮৪ 

বিগ্রহশবেের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপনির্দেশ ১৮৪ 

বিগ্রহের সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ এবং লৌকিকাঁলৌকি কভেদে বিগ্রহের দ্বৈবিধ্য ১৮৩ 
বৃত্তি ও বৃত্তির লক্ষণ ১৮৪ 

বৃত্তি পাঁচপ্রকার__কৃৎ তদ্ধিত সমাস একশেয এবং সনাগ্যন্তধাতু ১৮৫ 

অর্থবিচারে বৃত্তি দ্বিবিধ-_জহৎস্বার্থী এবং অজহৎস্বার্থ! ১৮৫ 

নবীন বৈয়াকরণদের মতে একশেষ বৃত্তি নহে ১৮৫ 

ৃষ্টিবিশেষে বৃত্তির অর্থ ভেদমূলক সংসর্গমূলক ও ভেদনংসর্গমূলক ১৮৫ 
সমাসের শক্তিসম্বন্ধে মতভেদ ১৮৬ 

' নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকসম্প্রদাঁয় ব্যপেক্ষাবাদী, বৈয়াকরণেরা কিন্ত 

সমাসশক্তিবার্দী ১৮৬ 

ব্যপেক্ষাবাদ ভাত্বস্বতির বিরুদ্ধ কিন্ত একার্থীভাবের প্রাধান্ঠি ভাস্মসম্মত ১৮৬-৭ 

দৃষ্টিভেদে সমাসের অনেকপ্রকাঁর বিভাগ ১৮৭ 

বিভক্তির লুগলুগ ভেদে সমাসের দ্ধৈবিধ্য ১৮৭-৮ 

লুক্সমান এবং তাহার উদাহরণাদি ১৮৭ 
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অলুকৃসমাঁস এবং তাহার উদাহরণাঁদি ১৮৭৭৮ 
. “অহংযু* *শুভংযুঃ, প্রভৃতিশব সুত্রার, সুতরাং অলুক্সমাসের উদাহরণ 

নহে বা “কিংযু'শববত নহে ১৮৮ 

'জনমেজয়” শবও সৃত্রসিদ্ধ 

জনমেজয় এবং জন্মেজয় শবদঘয়ের সমানার্ঘকতা ১৮৮ 
'জন্মেজয়” শবের নিরুক্তি ১৮৮ 

নিত্যানিত্যভেদে সমাসের দ্বৈবিধ্য 4 ১৮৮৯ 

নিত্যসমাস এবং তাহার উদ্াহরণাঁদি ১৮৯ 

অনিত্যসমাস এবং তাহার উদাহরণাদি | ১৯ 

ননিত্যোহনিত্যো! বিকল্পশ্চ সমাঁসঃ কর্ত,রিচ্ছয়া” বচনাঁনুসারে সমাসের 
কর্তব্যতা অকর্তব্যতা এবং অবশ্যকর্তব্য তাভেদে সমর্থাশ্রিত পদবিধির 

ত্রিবিধ বিভাগ ১৯ 

বৈকল্পিক সমাস এবং তাহার উদাহরণাদি ১৯০ 

কিরূপস্থলে সমর্থপদের সমাস ইষ্ট নহে-_তাহাঁর আলোচনা ১৯৯-১ 

. প্রাচীন সমাসচতুষ্টয়বাদীদের মতে সমাস চারিপ্রকীর-_-অব্যয়ীভাঁব 

তৎপুরুষ বনুতরীহি এবং দ্বিগু, কিন্তু সহস্থপাঁর উপেক্ষাহেতু ইহা প্রায়োবাদ ১৯১ 

নবীন সমাসচতুষ্ট্যবাঁদীদের মতে অব্যয়ীভাব পূর্ববপদার্থপ্রধান, তৎপুরুষ 
উত্তরপদার্থপ্রধান, বনত্রীহি অন্তপদার্থপ্রধান বা সর্ঝপদার্ঘপ্রধান, এবং 
দন্দ উভয়পদার্ঘপ্রধান, কিন্তু অব্যাপ্তিদোযহেতু ইহাও প্রায়োবাদদ ১৯১-২ 

অব্যাপ্তিদোষনিবারণের উপায়াদ্েষণ ১৯২ 

সমাসচতুষ্টয়বাদে কর্ম্মধারয় এবং দ্বিগুর পৃথকৃসত্বাভাব, কারণ তম্মতে 

কর্শধারয় তৎপুরুষের অন্তবিভাগমাত্র এবং দ্বিগু কন্দর্ধারয়বিশেষ ১৯২ 

বাঁভটাদির মতে পদপ্রাধান্ঠের ভেদবশতঃ সমাস পঞ্চবিধ__পূর্ববপদপ্রধান। 

মধ্যপদপ্রধান, অস্ত্যপদদপ্রধান, সর্বপদপ্রধান, এবং অন্যপদপ্রধানা ১৯২-৩ 

ূর্ব্বপদপ্রধান সমাঁসের উদাহরণ__অর্ধপিষ্ললী” 'উপকুস্তম 'পুরুষসিংহ:, ১৯২ 
মধ্যপদগ্রধান সমাঁসের উদ্াহরণ_ “পটানধিকরণম্, ইত্যাদি ১৯৪ 
অন্ত্যপদপ্রধান সমাসের উদাহরণ-_ “নীলোৎপলম “সপ্তগঙ্গমূ ১৯৫ 
'সর্বপদপ্রধান সমাসের উদাহরণ-_ঘুধিষিরার্জুনৌ 'গোব্যাপ্রস্ঠ ইত্যাদি ১৯৩ 

'অন্তপদগ্রধান। সমাসের উদাহরণ-_ “খলেযবমূ? 'উ্টমুখঃ ইত্যাদি ১৯৩ 

বাভটাদির এরূপ সমাসবিভাগ অনবদ্য কিন্তু অগ্রচলিত ১৯ 
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সম্প্রদায়বিশেষের মতে সমাঁস ষড়বিধ_দ্বিগু দ্বন্দ অব্যযীভাব কর্মধাঁরয় 

বহুত্রীহি এবং তৎপুরুষ ১৯৩-৪ 

প্রকারান্তরে সমাসের ড় বিধত্বকল্পনা পাঁণিনীয় সম্মত, যেমন-- 

স্থবস্তের সহিত স্ুুবস্তের সমাস, যথা _“রাঁজপুরুষঃ, ১৯৪ 

তিউন্তের সহিত স্বস্তের সমাস, যথা-- পর্য্যভূষৎঃ ১৯৪ 

নামের সহিত স্থবন্তের সমাস, যথা-“কুস্তকাঁরঃ” ১৯৪ 

ধাতুর সহিত স্থবস্তের সমাস, যথা-_-“কটপ্রাঃ, ১৯৫ 

তিউভ্তের সহিত তিউভ্তের সমাস, যথা-_-'পিবতখাদতা, ৯৯৫ 

স্থবস্তের সহিত তিউন্তের সমাস, যথা! - কিস্তবিচক্ষণা ১৯৫ 

ষটুসমাসবাদের আলোচন! ১৯৪-৬ 

ষটুসমাসবাদের সমাঁসসমূহ বাঁররুচসংগ্রহে অবান্তরভেদসহ আটাশ ভাগে 
বিভক্ত--৮ প্রকার তৎপুরুষ 

৬ প্রকার কন্ধধারয় 

৬ প্রকার বনুত্রীহি 

২ প্রকার দিও 

৪ প্রকার ছন্দ 

২ প্রকার অব্যয়ীভাব ১৮৭) ১১৮৯, 

কাব্যমীমাংসপ্রণেতা রাঁজশেখরের মতে সমাঁস সপুবিধ--দন্দ দ্বিগু নিত্য 

অব্যয়ীভাঁব তৎপুরুষ কর্মধারয় এবং বহুত্রীহি ১৯৬ 

রাজশেখরীয়মতে সমাঁসের সপ্তবিধত্ব গোবলীবর্দন্তা য়ে উক্ত ১৯৬ 

সপ্তসমাঁসবাঁদীদের মধ্যে একটা সম্প্রদায় নিত্যসমাসের পরিবর্কে উপপদ- 

সমাস গ্রহণ করেন ১৯৬ 

শেষোক্তসম্প্রদায়ের মতে সাতপ্রকাঁর সমাস-দ্বন্দ অব্যয়ীভাঁব বন্থব্রীহি 

তৎপুরুষ কর্মধারয় দ্বিড এবং উপপদ ১৯৬ 

দন্বসমাস ১৯৭-২০২ 

* ছন্দের লক্ষণ ও নির্বাচন ১৯৭ 

বাররুচমতে পদের দ্বিত্ব বহুত্বভেদে দ্বন্দ চারিপ্রকার--দ্বিপদ ইতরেতর, 
বহুপদ ইতরেতর, দ্বিপদমমাহার, বহুপদসমাহার ১৯৭) ৯৯৯ 

দ্বন্বসন্বন্ধে কাতন্ত্্যত্র-_-“ঘন্দঃ সমুচ্চয়ে! নায়ো বুনাং বাপি যে! ভবে, ১৯৭ 

ঘন্বসম্বন্ধে পাণিনিশ্থত্র--“চার্থে দ্বন্দ: এবং তাহার তাৎপর্য্য ১৯৭ 

'চ*শব্ের অর্থ-_সমুচ্চয়, অদ্বাচয়। ইতরেতর এবং সমাহার ১৯৭-৮ 



0 

সমুচ্চয় চারিপ্রকার এবং তাহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ ১৯৮ 

অন্বাচয়ের লক্ষণ এবং উদাহরণ ১৯৮ 

ইতরেতরের এবং সমাহারের সোদাহরণ লক্ষণ ১৯৮৯ 

ইতরেতর-সমাহারেরভেদ এবং তদুপরি ভর্তৃহারির কারিকা ১৯৯ 

ইতরেতরে সাহিত্যের বিশেষণভাব এবং দ্রব্যের বিশেম্তভাঁব ১৯৯ 

সমাহারে সাহিত্যের গ্রাধান্ত এবং দ্রব্যের অগ্রাধান্ত ১৯৯ 

সাহিত্যের প্রাঁধান্তহেতু সমাহারের নপুংমকলিঙ্গতাঁদি লক্ষণ ১৯১ 

দন্্মমাসের ইতরেতর-সমাহার ভেদ স্বীকারপূর্বক জাগদীশোক্তি ১৯ 
সমুচ্চয়-অন্বাচয়ের দন্দাভাঁব এবং তাহার হেতু ১৯৯ 

প্রয়োগরত্রমাঁলার “সমুচ্চয়াম্বীচয়য়| দ্বন্দো নাস্তি/ সুত্র ১৯১ 

একশেষ দন্বসমাঁসের অপবাদ ১৯৯-২০০ 

“কৃতদবম্বানীমেকশেষঃ” উক্তির সমাঁলোঁচন৷ ২5 

সমাঁসত্বের অভাববশতঃ একশেষের পৃথগ, বৃত্বিত্ব এবং “কুত্বদ্ধিতসমাসৈকশেষ- 

সনাগ্যন্তধাতুরূপাঁঃ পঞ্চ বুত্তয়ঃ*বচন তাহার প্রতিপাঁদক ১৯৯-২০৪ 

একশেষের লক্ষণাঁদি ২৯) 

একশেষ দ্বিবিধ__সরূপৈকশেষ এবং বিবূপৈকশেষ ২৫) 
উত্য়বিধ একশেষের উপর পাণিনীয়সথত্র এবং বান্তিক ২৪) 

সরূপবিন্বপভেদে একশেষের দ্বৈবিধ্য লইয়া পাণিনিসম্প্রদায়ের সহিত 

চান্দ্রসম্প্রদায়ের বিরোধ ২৩) 

'পিতরৌ+পদ লইয়া পাঁণিনিসম্প্রদায়ের সহিত কৌমারদের মতভেদ ২৪২ 

অব্যয়ীভাঁব ২ 

অব্যয়ীভাবশবের নিরুক্তি এবং ভাস্বসম্মত অর্থ ২০২ 

অব্যয়ীভাবের লক্ষণ লইয়া বিচার ২০৫ 

অব্যয়ীভাবের লক্ষণনিরূপণ ২*৩ 

নিত্যানিত্যভেদে অব্যয়ীভাবের দ্বৈবিধ্য পাঁণিনীয়সম্্তত ২০ 

অব্যযপূর্বপদ এবং নীমপূর্বপদতেদে অব্যয়ীভাবের দ্বেবিধ্য বররুচিসন্মত. ২% 
বনত্রীহি ২৪৫১৩ 

বহবীহিশব প্রাতিস্বিকসংস্ঞ! | টা 

বহুত্রীহিশবের নিরুক্কি এবং উহার স্তায়সম্মত লক্ষণ ২৫ 

প্রয়োগরত্বমালায় বহুবরীহির লক্ষণ এবং প্রয়োগস্থলনির্দেশ 

কাতন্ত্রোজ এবং চান্গুদাসোক্ত বনুত্রীহিলক্ষণ লইয়! বিচার টি 
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বছ্ত্রীহিসম্বন্ধে পাঁণিনিসথত্র এবং তদম্নসাঁরে উহার লক্ষণনিরূপণ ২০৬-৭ 

পাঁণিনিহ্থত্রা্ছসাঁরে বহুত্রীহিসমাঁসের ব্যাসবাক্য-নির্দেশ ও সমন্তপদের অর্থ- 

নির্ণয় এবং তৎসম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের ও মীমাংসকদের মতামত ২৯৮ 

বহুত্রীহিসমাসের ব্যাসবাক্য লইয়া জগদীশের সিদ্ধান্ত ২০৮-৯ 

অতিব্যাপ্তিদোষহেতু জাগদীশসিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান ২০৯ 

“তৎপুরুষাঁদ্ বহুত্রীহে জর্ঘন্তত্বম্” উক্তি লইয়া! বিচাঁর ২০৯ 
দৃঢ়তক্কি? শব্দের সাধুত্বপ্রতিপাদন ২১০ 

দ্বিপদ-বহুপদভেদে বহুত্রীহির দ্ৈবিধ্য পাণিনীয়সম্মত, কিন্তু জগদীশমতে দ্বিপদ- 

ত্রিপদ চতুষ্পদাদিভেদে উহার বহুবিধত্ব ২০৯-১১ 

তদ্গুণসংবিজ্ঞান-অতদ্গুণসংবিজ্ঞানভেদে বহু্ীহির দ্বৈবিধ্য চাঞ্গুদাসাদিসম্মত. ২১১ 

সমানাধিকরণ-ব্যধিকরণভেদে বনুবীহির দ্বৈবিধ্য বামনাদিসম্মত ২১১-১২ 

ব্যধিকরণবহুত্রীহিসম্বন্ধে পাণিন্াঁদি মুনিত্রয়ের তৃষ্ীস্তাব ২১১-১২ 
শিষ্টপ্রয়োগবশতঃ কাব্যালংকারে ব্যধিকরণবহুব্রীহিব্ষিয়ক বাঁমনীয়স্থত্র ২১১ 

অষ্টাধ্যায়ীয় “সপ্তমীবিশেষণে বন্রীহো” স্তরে জ্ঞাপকত্বন্বীকারপর্র্বক নবীন 
পাঁণিনীয়গণকর্তৃক ব্যধিকরণ-বনুব্রীহির সাধুত্ঘোষণ! ২১২ 

বররুচিমতে বহুত্রীহি ছয় প্রকাঁর-_ ১৯৭১ ২১১-১৩ 

(১) তদগুণসংবিজ্ঞান, যেমন-_“লম্বকর্ণঃ, 

(২) অতদগুণসংবিজ্ঞান, যেমন-_ৃষ্টাঁগরঃ, 
(৩) সংখ্যোততরপদ, যেমন--“উপদশাঃ, 

(৪) অন্তরালাভিধেয়ক, যেমন-_“দক্ষিণপূর্ববা? 
(৫) সরূপোঁপলক্ষিত, যেমন-_ “কেশাঁকেশি, 

(৬) সহপূর্ববপদ, যেমন _“সপুভ্রঃ, 

৩খপুরুষ ২১৩-৩৮ 

'তৎপুরুষ*শবের অর্থ ও লক্ষণ ২১৩-১৪ 
জগদীশাদির মতে তৎপুরুষ ষড়বিধ ২১৪ 

দ্বিতীয়াদি ছয়টী বিভক্তি লক্ষ্য করিয়া তৎপুরুষের ষড়বিধত্র-নিরূপণ ২১৪ 

বররুচির মতে প্রথমাঁতৎপুরুষ এবং নঞ তৎপুরুষ লইয়! তৎপুরুষ অ।ট প্রকার ২১৪ 

অধ্ধপিপ্ললী-পূর্ববকায় প্রভৃতি শব প্রথমাতৎপুরুষের উদাহরণ, সথতরাঁং কর্শধারয় 
সমাস প্রথমাতৎপুরুষ নহে ২১৪-১৫ 

প্রথমাতৎপুরুষের লক্ষণ এবং ক্রমদীশ্বরীয় স্ত্র_-“অংশিষ্ট্যা পূর্ববাদেঃ প্রথমায়াঃ ২১৫ 
স্২ 



1, 

সম্প্রদায়বিশৈষের মতে তৎপুরুষ একাদশ গ্রকাঁর-_ 

(১) দ্বিতীয়! তৎপুরুষ এবং তৎসন্বন্ধে “দ্বিতীয়! শ্রিতাঁতীত..."গাঁণিনীয়- 
শুত্রাদির সমালোচনা ২১৫-১৭ 

“টশরূঢ়শব দ্বিতীয়া! তৎপুরুষ কিন্তু নিত্যসমাঁস এবং তাহাঁর কারণনির্দেশ. ২১৫ 

প্প্রাপ্তজীবিকঃ” এবং “জীবিকাপ্রাধঃ এই পদদ্বয়ের সমাঁসবিচাঁর ২১৫ 

"দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত......* পাণিনীয়স্ত্রে “প্রাতিপদিক গ্রহণে লিঙ্গবিশি্টস্তাপি 

গ্রহণম্” পরিভাষাপ্রয়োগের আবশ্যকতা ২১৫-১৬ 

প্রৃষঃশ্রিত:” পদের বহত্রীহিত্বকথনে দোষোভাঁবন ২১৬ 
“দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত......” পাণিনিশ্বত্রে ননতাঁপরিহাঁরের জন্য “অভিধান- 

লক্ষণাঃ কত্তদ্ধিতসমাসাঃ, ন্যায়বশত: কাত্যায়নীয় €শ্রিতাদিষু গমিগাম্যা- 

দীনাম্ '..”+ বাষ্তিকের এবং বামনীয় মধুপিপাস্বপ্রভৃতীনাং সমাসো 
গমিগাম্যাদীনাং পাঠা, স্তরের প্রাহুর্ভাব ২১, 

“সর্ব সুত্রে গ্রতিঠিতম্-নয়বাদিগণকর্তৃক “দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত......+ পাণিনিসথত্রে 

যোগবিভাগ স্বীকা রপূর্ববক সুত্রীয় ন্যুনতাদোষনিবারণের উপাঁয়ান্ধেষণ ২১৬ 

(২) তৃতীয়া তৎপুরুষ এবং তওপ্রসঙ্গে তৃতীয়া ততকৃতার্থেন গুণবচনেন' 

পাঁণিনিস্ত্রের প্রপঞ্চ ২১৭-১৮ 

“শঙুলাথণ্ডো দেবদত্ত:” বাক্যের বিঞ্লেষণ ২১৭-১৮ 

£কিরিকাঁগ' বা “গিরিকাণ' শবে তৃতীয়াস্ত তৎপুরুষত্ত ২১৮ 

মহাঁভাঁয়ের, ১৩1২৭ শ্যত্রে জৈনেন্দ্রের এবং ২১৬৬ সুত্রে চান্দ্রের হৃদ্গত 

অভিপ্রায় বুঝিয়াই কাশিকার “তৃতীয়া তৎকতার্থেন? সত্রের প্রত্যুদদাহরণরূগে 

অক্ষা কাঁণঃ বাঁক্য উপদশিত হইলেও ভাগবৃত্তির মতে 'অক্ষিকাগ/শব্ধের 

তৃতীয়ান্ত তৎপুরুষত্ব সস ধু ২১ 

(৩) চতুর্থ তৎপুরুষ এবং তওগ্রসঙ্গে “চতুর্থী তদরথার্থবলিহিতসখরক্ষিতৈ:” 

পাণিনিশ্থত্রের সমালোচনা ২১৮২৫ 

পাঁণিনিস্বৃত “চতুর্থী...” স্থত্রের উপর কাত্যায়নের তিনটা দূষণবাধ্িক এবং 
মহীভায়্ে যুকতিগ্রদর্শনপূর্ববক তাহাদের প্রত্যাখ্যান ২১৯১1 

পাপা 

৪ ভাগবৃত্িকার বিমলমতি এ স্থলে বৃদ্ধকাত্রগণের অনুসরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধাকাতত্ত্রগণের মতা 

দৌরগটাকায় আলোচিত হইয়াছে__“জটাযুক্তস্তপন্ধী জটাতপন্থীতি বিবক্ষায়াং ভাব্যমেব, অক্ষা। কাণ ইতি বিবঙ্গা 

কা কনতক্ষাতরিতি।....+1 যথা গির্ধ্যাদিন! কাপ; কৃতঃ, তথা ক্ষাপি, নহাচচ্ষুঃ কাপো! ভবতি প্রমাদকাণঃ 

ইতি দৃশাতে।” -( ফাতত্্ সমাসপাদ ২৬৬)। | 



1 

শবরত্বামীর “ধর্মীয় জিজ্ঞাস! ধর্মজিজঞাসা, প্রয়োগে প্রকুতিবিকৃতিভাবের 

অভাবহেতু কুমারিল ভট্ট্ের মতে ষঠীসমাসলন্ধ তাদর্থ্যরূপ অর্থবিশেষে চতুর্থী- 

বিভক্তির প্রয়োগ বুঝিতে হইবে, সুতরাং এইরূপ বাক্য সমাসবিগ্রহপর 
নহে ২২০ 

শবরম্বামীর গ্তায় মহাভাস্বকুৎ পতঞ্জলির ধন্য নিয়মো ধর্মনিয়মঃঃ ইত্যাদি 

বাক্যে অর্থপ্রকাশপরত্ব দেখাইবাঁর দ্য কৈয়টের ভাট্রমতান্সরণ ২২১-২২ 

তাঁদর্থে চতুর্থী সমাস লইয়া কল্পতরুকাঁর অমলানন্দের, পরিমলকাঁর অপ্রয়দীক্ষিতের 
এবং নানা সম্প্রদায়স্থ বৈয়াকরণদের মতামত ২২১-২৩ 

(৪) পঞ্চমী ততপুরুষ এবং তত্প্রসঙ্গে “পঞ্চমী ভয়েন” পাণিনিস্যত্রের 

সমালোচনা ২২৩-৪ 

“পঞ্চমী ভয়েন” স্থত্রের প্রপঞ্চ করিবার জন্ত কাত্যায়নীয় বার্ঠিক--“ভয়ভীতভীতি- 

ভীভিরিতি বক্তব্যম্” ২২৩ 

স্ত্রবাহিকের ন্যুনতাপরিহারের জন্য বৈয়াত্পদীয় বাঙিক__“ভয়নিরগতজুগুপ্ন,- 
ভিরিতি ব্তব্যম্” এবং পতঞ্জলির উক্তি | ২২৩-২৪ 

মৌগ্চবোধাদিসম্প্রদায়ে মুক্তাঁদি পঞ্চমীসমাঁসঘট কশব্দের আরুতিগণত্ ক্বীকার ২২৪ 

(৫) ফী তৎপুরুষ এবং পাণিনিস্থত “যী” সুত্রের ও ষীসমাঁসসম্বন্ধে 

বিধিনিষেধগত নিয়মের আলোচনা ২২৪-২৫ 

পাঁণিনির “পূরণগুণ:...*.” কুত্রান্সসারে গুণবচনশব্মমাত্রেরই যঞ্ঠীসমাসনিষেধ. ২২৫ 
কাত্যায়নের “তৎস্থৈশ্চ গুণৈঃ” বাধ্তিকান্ুসারে স্থলবিশেষ গুণবচনশব্ের যত্তীসমাস- 

বিধান ২২৫ 

পতঞ্জলি কুমারিল এবং অন্তান্ত বৈয়াকরণগণকর্তৃক বাত্তিকপক্ষসমর্থন ২২৫ 
পতঞ্জলি প্রভৃতির মতে ভাবপ্রত্যয়ীস্ত শব্দের ষঠীসমাস নিষিদ্ধ, স্তরাঁং “কাকম্থয 

কাঞ্চ্যম্, বলাকায়াঃ শৌক্র্যমপ্রভৃতিস্থলে উহা ইষ্ট নহে ২২৫) ২২৯ 
ভাগুরিমতে কিন্তু ভাবপ্রত্যয়ান্ত শব্দেরও যঠীসমাস অনুমোদিত ২২৭-৮ 

কালাপক ত্রিলোচনাদি কর্তৃক ভাগুরিমতের অন্গসরণ ২২৯ 

অষ্টাধ্যায়ীস্থ “তদশিষ্তং সংজ্ঞাগ্রমাণত্বাৎ (১1২৫৩) সুত্রে “সংজ্ঞাপ্রমাপত্থ শঙ্ব 

স্বয়ং পাঁণিনিকর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় ভট্রোজির মতে “পূরণগুণ-**.'ঃ 

(২২।১১) শুত্রীয় “গুণবচনঃ শব্দের যঠীসমাসনিষেধ অনিত্য & ২২৭ 

(৬) সপ্তশীতৎপুরুষ ও ততপ্রসঙ্গে “সপ্তমী শৌটৈ:” পাণিনিশ্যত্রের 
সমালোচনা ২২৯-৩৪ 

শি 
ক 

* ভটোজির এইরপ সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, পাণিনিনয়ে ভাগুরিনয়ের প্রবেশ হইয়াছে । 



৮০ 

গাঁণিনিসম্প্রায়ে শৌগ্াদিগণের আকুৃতিগণত্ব অবধারিত হওয়ায় কৌমারগণের 

তৎসঘ্বস্বীয় কটাক্ষ ২২৯৩৭ 

অভিধানামুসারে মৌগ্ধবোধগণকর্তৃক শৌগাঁদির আকৃতিগণত্বহেতু দক্ষচতুর- 
সাহসিকাদিশব্ের গ্রহণ ২৩ 

পাঁণিনির “্ধ্বাজ্ষেণ ক্ষেপে” শুত্রস্থ ধ্বাজ্ষশব্ধ কাত্যায়নের মতে ধবাজ্জপর্য্যায়- 
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কর্তৃপ্রাধান্যের কারণকূট এবং তৎসন্বন্ধে ভর্ভৃহরির ও পদ্মনাঁভদত্বের কারিকা ২৬১-৬২ 

“বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি' নিয়মবশতঃ ষট্ুকারকত্ব বস্তবিশেষে বৈবক্ষিক এবং 

তৎসম্বন্ধে ভায্তা্দির সিদ্ধান্ত 

কর্তা দ্বিবিধ-_দ্বতত্ত্র কর্তা এবং হেতুকর্তা 

২৩২-৫ 

ইড$ 



১০ 

শ্বতন্ত্রকর্তা ব্রিবিধ-_অভিহিত, অনভিহিত এবং কর্ণকর্তা ২৬৪ 

কর্মকর্তার লক্ষণাদি-নিরূপণ ২৬৬-৭ 

কর্ম কর্তৃসম্বন্ধে দুর্গসিংহের ক্রিয়মাণং তু যৎ কর্ম স্বযমেব প্রসিধ্যতি'ই ত্যাঁদি 
কাঁরিকা এবং জয়াদিত্যের “কর্শস্থঃ পচতে তাঁবঃ..+ ইত্যাদি শ্লোক ২৬৬ 

চেতনাচেতনবিষয়ভেদে হেতুকর্তীর ছ্বৈবিধ্য এবং অচেতন বস্তরতে উপচারবশত: 

কর্তৃত্প্রয়োগ ও তদ্ধিষয়ক হরিকারিকা ২৬০) ২৬৭ 

সম্প্রদায়বিশেষে হেতুকর্তা ত্রিবিধ__গ্রেষক, অধ্যেষক ও আমন্গকুল্যভাগী এবং 

তাহাদের উদাহরণ ২৬ 

গ্রেষণাধ্যেষণার ভেদ ২৬। 

অচেতন বস্তও প্রযোজক হইয়! আন্ুকুল্যভাগী হইতে পাঁরে, যেমন-_ 
“কারীষোহধ্যাপয়তি মাণবকম্ঃ ২৬ 

কর্ম ২৬৮"১) 

কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি ২৬ 

যাহার সাধনার্থ ক্রিয়া প্রবর্তিত হয় তাহার কর্মত্বহেতু ক্রিয়াফলই কর্ম ২৬ 

মীমাংসাঁমতে ক্রিয়াফল চতুর্বিধ-উৎপত্তি আপ্তি সংস্কৃতি ও বিকৃতি এবং 

তাহাদের উদাহরণ ২৬ 

হরিনীমামূতের “ক্রিয়া যংসাঁধিকা তৎকর্্নুত্রের অর্থাদি ২৬ 

ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্ুসারস্থ “িৎসমুদ্দিষ্টং কর্ম, হ্ত্রের অর্থাদি ২৬ 

কাতন্্স্থ “যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম” হৃত্রস্থিত কধাতুর অর্থ “করা। নহে, উহা! সামান্য 

ক্রিয়া, সুতরাং “ক্রিয়তে'পদস্থিত কর্মবাচ্যবিহিত “তেবিভক্তির অর্থ 

ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্ম ২৬৮3 

পাঁণিনিস্বৃত “কর্ত,রীপ সিততমং কর্ণ? স্ত্রের সোদাহরণ ব্যাখ্যা ২৬) 

পাণিনিস্থত্রে “তম"গ্রহণের কারণনির্দেশ ২৬ 

“মাঁষেঘশ্বং বাতি? বাক্যে মাধ কর্ম নহে কেন__তাহাঁর কারণনির্দেশ ২৪ 

পাঁণিনিম্বত “তথাঁযুক্তমনীপ সিতম্? শ্যত্রের “অনীপ.সিত'শব্বদ্বারা ঘেস্য এবং 

উদ্দাসীন কর্শের গ্রহণ্* ও তৎসম্বন্বীয় আলোচন৷ [২৬৪ 

£বিষং ভক্ষয়তি' বাক্যস্থ “বিষ” ঘ্বেগ্ কর্ম কি ঈপ.পিত কর্ম তাহার তাম্মামুমারী 
পরিচয় ও ২৭%" 

* ভর্তৃহরির মতে উঁদাসীস্প্রাপ্ত করমু অনীপ(সিত কর্ম হইতে তন (২৮* ষ্ঠ ভরষ্টব্য)। কিন্তু গদাগীঘ্ঘগ 

করদা্ব্ধীয় পৃথক্ মুত্র না পাওয়ায় ভাস্ততাৎপর্ধয।মুদারে 'অনীপিত' শব্ধ দ্বার! দ্বেস্ত ও উদ্দানীন কর্ণের প্র / 

হইল (২৭৭ পৃষ্ঠা ভ্্বা )। 
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গ্রামং গচ্ছং স্ৃণং স্পৃশতি” বাক্যে স্পৃষ্ঠমান তৃণ ওদাসীন্তপ্রাপ্ত কশ্ম অর্থাৎ 

উদাসীন কর্্ম হইল কেন_-তাহা! লইয়! বিচার ২৭১ 

“নদী কুলং কষতি” বাক্যে ওদাসীন্য বুদ্ধিবিষয়ক না! হইলেও কৃলের কম্াত্বসিত্ধি ২৭১ 
কৌমারদের মতে কর্মের লক্ষণ লইয়া বিচাঁর ২৭১ 

কৌমারদের 'ক্রিয়াজন্টফলভাগিত্বং কশ্বত্বম্ ইত্যাদি উক্তি কম্মের লক্ষণকথনে 

নির্দোষ নহে ২৭১-২ 

নবীনকৌমা'রদের “তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীতৃ তততক্রিয়াঁজস্কধাড়- 

বাঁচ্যফলভাগিত্বং কর্মত্বম্ঃ উক্তি কম্মের লক্ষণকথনে নিদ্দোষ এবং নিরবগ্ভ ২৭৩ 

ধাঁতৃবাঁচয ফলের বিবক্ষাবিষয়ে ভর্তৃহরির উক্তি ১৭৩ 

ধাতুর সকন্মত্ব এবং অকশ্ত্ব ও সকম্মাক এবং অকন্মক ধাঠমমূহের 

লক্ষণ ২৭৩১ ২৭৫-৬+ ২৮৩) ৩৩০) ৩৩৩, ৩৫৭ 

ফলবিবক্ষীয় ক্রিয়ার সকর্মাত্ ২৭৩-৪ 

ক্রিার দ্বিবিধ অবস্থা-_সাধাতা ও সিদ্ধতা এবং তংসঙ্গন্ধে হরিকারিকা ও 

ভূষণকারিকা . ইট 
অকন্মক ধাতু, সকন্মক ধাতু, দ্বিকম্মক ধাতু, রিকন্মাঝ বাড, এবং তাহাদের 

বিবরণ ২৭৫-৬, ২৯৪-৯ 

অকন্মকরূপে সকম্মক ধাতুর ব্যবহার এবং অর্থান্তরে সকশ্মঝ ধাতুর অকর্মকত্ব ২৭৬ 

কশ্মত্বের অবিবক্ষা ধাতুর অকর্মকত্ব ২৭৬ 

ধাতর্থে কর্ম অন্তনিহিত থাকিলে সকন্মাক ধাতুর অকম্মকত ২৭৬ 

কম্মসম্বন্ধে চান্দ্রব্যাকরণাির সত্রসমূহ ২৭৭ 

কশ্াসঙ্গন্ধে পাণিনির কেত্তু,রীপসিততমং কর্মঠ ঠিথাযুক্তং ঢাঁনীপ,সিতিম্; 

“অকথিতং চ* ইত্যাদি সুত্র ২৭৭ 

»রিনামামুতব্যাকরণে পাঁণিনিপ্রবৃত্তি অগ্ঠমানপূর্ববক ঈপ সিততম-অনীপ.সিত- 

ঈপ্সিতভেদে কর্দের ভ্রৈবিধ্যাবধাঁরণ ২৭৭ 
হরিনামামুতব্যাকরণে নির্বপ্ক্যাদিভেদে ঈপ.সিততম কম্মের জেবিধ্য) ছেস্ক-তিউস 

'( অনপেক্ষ্য ) ভেদে অনীপ.সিত কর্মের দ্বৈবিধ্য, এবং ছিপ,সিত'খবদারা 

দ্বিকর্মাক ধাতুর গৌণকন্ত্ব-অবধারণ ২৭৮ 

ঈপ সিততম-অনীপসিত-ঈপ সিতভেদে কর্মের ত্রৈবিধ্যাবধারণ অপাণিনীয় ২৭৮ 

পাঁণিনিসম্প্রদায়ের মতে কর্ম দ্বিবিধ-_“কর্ত,রীপ.সিততমং কনা" সুত্র- 

লক্ষিত এবং সুত্রাস্তরলক্ষিত ২৭৮ 

ঈপসিততম কর্ণ ব্রিবিধ-_নির্বর্ত্য বিকার্ধ্য ও প্রাপ্য ২৭৮) ২৮* 

সু-৩ 
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_ স্ুত্রান্তরলক্ষিত কর্ণ চারিগ্রকার_-তিথাযুক্তং চানীপ সিতম্ হুত্রোপলক্ষিত 
দবেস্য এবং তটস্থ কর্ণ, 'অকথিতং চ” সৃত্রোপলক্ষিত দ্বিকর্মকধাতুর 

গৌণকর্্ম যাহা সংজ্ঞান্তরদ্বারা “অনাধ্যাত'বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং "দিব; কর্ম 

চ" প্রভৃতি স্বুত্রোপলক্ষিত কর্ম যাহা £অন্পূর্ববক+ বলিয়া প্রসিদ্ধ 

২৭৭-৮)২৭৯-৮০)২ 

তটস্থ কর্ম বাঁক্যপদীয়ের ওঁদাসীন্প্রাপ্ত কম্ম, স্্পদ্মের ইতর কর্ম, এবং হরিনাঁমা- 

মৃতের অনপেক্ষ্য কর্ম ২ 

£বিষং ভক্ষয়তি' বাঁক্যে বিষ এগ্বকন্ম কি দ্বেশ্তকর্ম ততসম্বন্ধে মহাভাগবের 

যোগশান্বের। বেদান্তের এবং নবীনব্যাকরণের দৃষ্টি লইয়া বিচার ও 

সিদ্ধান্ত ২৭১৪ ২৭৯৭ 

ভর্তৃহরিস্থচিত কর্মের বিভীগ ও তসন্ন্ধীয় কাঁরিকা ২ 

মীমাংসাশাস্ত্ে প্রাগুক্ত কর্মসমূহ ব্যতীত 'সংস্কীর্য” নামক কর্মান্তর স্বীকার ২৮ 

পাণিনীয়মতে বিকা্য্যকর্মের সহিত সবস্থা্্যকর্মের বাস্তবভেদাঁভাব এবং তাহাতে 

মীমাংসকদের গ্রতিবচন ২ 

কৌমাঁরদের মতে সংস্কা্য কণ্ম প্রাপ্যকম্মের রূপান্তর এবং তাহাতে মীমাংসকদের 

গ্রাতিবচন ১ 

সারম্বতদের মধ্যে অগ্ভৃতিম্বরূপের সম্প্রদাঁয়ে মীমীংসাঁমতের সমর্থন ও গ্রপর্ধ ২৮ 

সকর্মমক ধাতুর লক্ষণ এবং স্থলবিশেষে অকর্মক ধাতুর সকর্মাকত্ব ক পি 

উপসর্গযৌগে অকর্মমনক ধাতুর সকর্মমকত্ব ২৮৩ 

ক্রিয়াবিশেষণের কাঁরকত্ব লইয়া মতামত ২৮৫৭ 

বৈয়াকরণদের মতে ক্রিয়াবিশেষণের কন্াত্ব, অবায়ত্ব এবং নপুংমকলিঙ্গতা ও 
তত্ততপ্রসঙ্গে কৌমারদের সমর্থনমূলক যুক্তি & 

নৈয়ায়িকদের মতে ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্বাভাব টে 

সম্বোধন পদের ক্রিয়াবিশেষণত্ব এবং তাহাতে ভর্তহরির সম্মতি ২৪৯) ২ 

স্বোধনপদ গ্ররৃতিগত বিশেষ্য হইলেও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ 

উহার বিশেষণত | | ৬ 

ভর্তৃছরির মতে সমানাধিকরণ্য-ব্যধিকরণ্যভেদে ক্রিয়াবিশেষণের দৈবিধ্য ) 

সম্প্রদীয়বিশেষে ভেদাভেদবিশেষণরপে ক্রিয়াবিশেষণ দ্বিবিধ ২৮1 

দ্বিকর্মাক ধাতুর লক্ষণ ও বিবরণ ২৮৮৭ 
31 

দুইটী কর্মের মধ্যে একটী উপযোগ কর্ণ এবং অন্যটা গৌণ কর্ণ 

 কাঁলাপকবিশেষের মতে ব্রিকর্মক ধাতুর অস্তিত্স্বীকাঁর রী 
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২৯১-৯৬ 

করণকারকের লক্ষণ এবং করণে তৃতীয়। বিভক্তি ২৯১ 

কর্তৃব্যাপার-বিষয়ক কারকের মধ্যে করণই ক্রিয়ার গ্ররুষ্ট সাধক ২৯২ 
ক্রিয়ানিষ্পাদনবিষয়ে কর্তাও করণদ্বারা ব্যবহিত হয়, কিন্তু কর্তৃপ্রাধান্ত 

অক্ষু্ন থাকে ২৯২ 

দাধকতমং করণম্ পাণিনিহ্বত্রে তমবওগ্রহণের অভিপ্রায় এবং “ক্রিয়াতিসাধনং 

করণম্, ক্রমদীশ্বরীয়স্ত্রে “অতি” শবে দ্বারা “তমপএপ্রত্যয়ের উদ্দেশ্তাসিদ্ধি ২৯৩-৪ 

'অতি'শব্দ বা 'তমপ-প্রত্য় প্রকর্ষার্থে উদ্দিষ্ট হওয়াঁয় “হথপেন সপিষা লবণেন 

পাণিনা ওদনং ভূঙক্তে* ইত্যাদি স্থলে কোন্ করণের প্রকর্ষ হইবে 

ততৎ্সম্বন্ধে ভ্টুহরিসম্মত পিদ্ধান্ত ২৯৪ 

কাঁরকচক্রের মতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ ( ব্যাঁপারবৎ কাঁরণং করণম্) ২৯৪ 

কাঁরকচক্রের করণক্ষণ নিদ্দোষ নহে, কারণ উহাতে করণের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য 

শচিত হইতে পারে ২৯৫ 

কারকচক্রের করণলক্ষণ নির্দোষ নহে বলিয়া ব্যুৎপত্তিবাদে গদাধর ভট্টাচার্যের 

ক্রটিসংশোধনমূলক উদ্তি ২৯৫ 

নৈয়ায়িকমতে “কাঁরণ'ই করণ» “কারণ? কিন্তু হেতুর পর্যায় ২৯৫ 
হেতু ও করণ-__ উভয়েরই ফলসাঁধনযোগ্যতা দৃষ্ট হইলেও বৈয়াকরণনিকাঁয়ে 

... হেতুত্ব-করণত্বের ভেদম্বীকাঁর ২৯৫ 

হেতু দ্রব্যগুণক্রিয়ার দ্বার! নিরূপণযোগ্য, আর করণ কেবল ক্রিয়ারই 
সাধনযোগ্য ২৯৫ 

নির্যাপার-সব্যাপারভেদে হেতু উতয়বৃত্তিক হইতে পারে, করণ কিন্তু কেবল 

সব্যাপারই হইয়া থাকে ২৯৫-৬ 

ঘদধীনা কর্ত,ঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুঃঃ কত্রধীনং করণমিতি হেতুকরণয়োর্তেদ:,- 

লৌকিকোক্তি এবং তদনুকুলে হরিকারিকা ২৯৬ 
ভরতমল্লিকাদির মতে বাহ্যাভ্যন্তরভেদে করণ দ্বিবিধ এবং যাঁহা শরীরাবয়ব নহে 

" তাহা বাহকরণ ও যাহা শরীরাবয়ব তাহা আভ্যন্তর করণ ২৯৭ 

ভরতমল্লিকাঁদির করণবিভাগ স্বৃতিসঙ্গত নহে এবং করণবিভাগের এ্রন্বপ 

নামকরণও নির্দোষ নহে ২৯ -৮ 

বাররুচসম্প্রদায়ে ব্বকরণ-অন্যকধণভেদে করণের দ্বৈবিধ্য স্বীকার এবং এরূপ 

বিভাগাদির অনবদ্যতা ২৯৮-৯ 

স্বকরণের “তৈক্ষ্যমাত্মনা ছিনত্তি” উদাহরণে উপচার স্বীকার ২৯৮-৯ 
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স্বকরণের বাহাভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ বিভাগ বরংচ যুক্তিযুক্ত এবং শীন্্রসঙ্গত 

ছেদনক্রিয়ায় উদ্যমননিপাতনাত্বক আঘাতের মুখ্যকারণতাসতেও প্রকট 

সাধনতারপ-গশুণযোৌগবশতঃ কুঠারাদির করণত্বসিদ্ধি ও ০৪ 

সাংখ্যহত্র 

.* জম্প্রদান ২৯৯-ং 

মম্প্রদানের লক্ষণনির্দেশ এবং সম্প্রদানে চতুর্থীবিভক্তি 

সম্প্রদানের লক্ষণমন্ন্ধ বৈয়াকরণদের এক্রিয়াজন্ত কর্মনিষ্ন্বত্ফলভাগিত 

সম্প্রদানতম্ঃ উক্তি ব্যুৎপতিবাঁদে গদাঁধরসম্মত ২৯৯-৩০৯)৫ 

“নিপ্রার গাং দদাঁতি” বাকের অন্দয়বোধসন্বন্ধে গদাধরের উক্তি 

“নম্প্রদান'শকের ধ্যুংপন্ভিগত অর্থ এব মক্দানে জন্বনের নিবৃততিপূর্বাক 

গরন্থত্ধোত্পঞ্ডির জ্ঞান ৩০৪ 

পুজা নগ্রহ এবং ফলকামনা- এই তিনটার থে কোনটী দানকর্মের প্রব্ধক 

বা গ্রবৃ্,/্গাদক এবং পৃজাদিনঙবন্ধে শান্তোক্ছি 

সম্প্রদানের পৃজাদিমূলকতা লইয়া চার্স্থনাদি এবং পৃজান গ্র্কামা সস 

কোমারদের শাস্বান্ঈগত যুক্তি ও উক্তি 

“রজকমা বন্ত্ং দদাতি? বাকো '“দা' ধাতুর অর্থ ভাক্ত ৩০১, 

দাঁনকাঁলে দাতা উদাসীন থাকিলে সম্প্রান হয় কি না চাহার বিচার ও দানের 

পাত্রতাদি সন্বন্ধে শাস্তি ও 

নাস্তবিক শ্বত্রে অভাব সম্প্রদানত্বের বাধক কি না তৎসম্বন্ধে আলোচনা এ* 

প্রদীয়তাং দাশরথায মৈথিলী” বাক্যে চতুী লইয়! বিচাঁর এ 

বিবাহের পর কন্যার সহিত দাঁতার সম্থন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় বরাঁয় কন্টা: 

দদাঁতি” বাঁকে চতুখীবিচার ৩০২৪ 

সম্প্রদান সম্বন্ধে পাঁণিনিসত্র এবং নৈয়ায়িকদের উক্ভি 5 

সম্প্রদানের অন্র্থসংজ্ঞা বুত্তিকারের অভিপ্রেত হইলেও ততসন্বান্ধে ভাগ্কাঁরের 

ওদাসীন্য ৩ 

“খগ্ডিকোপাধ্যায় স্তাশ্মৈ চপেটাং দদাতি” বাকো চতুী বিচার | ্ 

“অকর্মক্রিয়োদ্দেশ্যতং মম্প্রদাঁনত্বম” উক্তিবশত: 'পত্যে শেতে, প্রভৃতি প্রয়োগের 

সাধৃত্ব এবং & সকল স্থানে কৌমারদের সিদ্ধান্ত বি 
চান্্ধ্যাকরণে 'তাদধ্যে" স্তর দ্বারা পত্যে শেতে, প্রভৃতি বাক্যের সাঁধুত্বন্বীকার 
চতুর্থী সম্প্রদানে পাণিনিস্ত্রের উপর কাত্যায়নের তিনটা বার্তিকস্থুলে চান্দের 

কেবল “তাদর্ধ্যে” সুত্রে ্বার্থসাধকত্ব পা 
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'নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সংপূজ্য দেবতা স্থৃতিবাকো “নরকাঁয়পদের 

চতুর্থীবিচার ৩০৬ 

সংক্ষিগুসারের “তদর্থাৎ শ্থত্র এবং “অশ্বায় ঘাস, বাক্যাঁংশ লইয়! গোঁরীচন্দ্রের 
সিদ্ধান্ত ৩০৬ 

হৈমব্যাকরণস্থ “তাদর্ঘ্ে স্ত্রের উপর বিনয়বিজয়গণির ব্যাখ্যা ৩০৬ 

কাতন্্স্থ 'তাদর্যে” শ্বত্রের কর্তৃত্বান্থুসন্ধান এবং আকরনিপ্দেশ ৩৬ 

শাস্ত্রীয় সম্প্রদান ও লৌকিক সম্প্রদান লইয়া নারয়ণভট্রের বিচাঁর ৩৪৭ 

দানপাত্রের ভেদবশতঃ সম্প্রদান ত্রিবিধ__অনমন্তূ অনিরাকর্ত ও প্রেরক, এবং 
তৎসম্বন্ধে চাঙ্গুহুত্ ৩০৭ 

অনন্ুমন্তক দানের বা নিরাক্কত দানের অসিদ্ধতা ৩০৭ 

সম্প্রাদানের বিভাগসম্বন্ধে প্রাচীনদের উক্তি এবং অনমন্তক দাঁনাদির লক্ষণ ৩০৭-৮ 
অপাদান ৩৪০৮-২৪ 

৩০1৮ “অপাদান” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 

অপাদান সম্বন্ধে পাণিনিহ্ত্র-ঞিবমপায়ে*পাদানম্ণ, চানদক্গর--অলধেং পঞ্চমী', 

জৈনেন্দ্ছত্র- ধ্যিপায়ে ক্রুবমপাদানম্। অভিনবশ|কটায়নীন এ 

“অপায়েহবধো”, সারশ্বতঙ্গতর--এবিঈযাবধৌ পঞ্চমী” এবং তংসমদায়ের 
ব্যাখ্যা 

পায-মনধি-বিশ্লেবাদি শবের অথনিকূপণ এব পাণিনিবস্থ বাপের 

তাঙ্পধ্য লইয়া ভর্ভুভরি হেলারাস শ্ুষেণপিগ্ক|ভুনণ  ভুবানন্দপিগা- 

৩০1৮ 

ব|গীশাদি শাব্দিক পঞ্িতগণের উক্তি 84258 

মপাদানে পঞ্চমাবিভক্তি এবং “অপাঁদান মুভ্ভরকঝারকাণি বাধে শ|য ৩১০ 

'পাণতোহশ্বাৎ পততি' “অপসরূতো মেযাঁদপসরতি মেঘঃ হত্য|দি বাকো গতিমত- 

পদার্থে প্রবত্বকল্পনা লইয়! ভাম্মবাক্যপর্দায়াির উক্তি ৩১৫১২ 

গতিমৎপদার্থের অপাদানত্বপ্রসঙ্গে ('কর্ত,রীপপিততমং কর্ম পাণিনিস্করের 
পর “তথাযুক্তং চানীপ.সিতম্ঃ সুত্রবৎ ) ক্ুবমপায়েহপ[দানম? পাণিনিতের 

পর “তথাযুক্তং চাঞ্চবম্ঠ হত্রের কল্পনা ৩১১-১১ 

বুদ্ধিকৃত অপায় অবলম্বনপূর্বক ভাষ্যে 'অপাদানসঙগন্ধীর বিশে বিশেষ 

হত্রবাঞ্তিকের প্রত্যাখ্যান এবং সুব্রবা্িকের সমর্থনে নৈয়াসিক ছিনেনসবুদ্ধির 
বলবতী যুক্তি এবং তদনকূলে নানা পণ্ডিতের উক্ভি ৩১৩-১৪১৩২০ 

অপাদানসন্বন্ীয় হ্ত্রভাস্তের বিরোধে চান্দ্র জৈনেন্ত্র হৈম ও সুপদ্া ভাগ্যাটগামী, 

কাশিকা সরন্বতীকাীভরণ সংক্ষিগ্রসার সারম্বত 'ও মুগ্ধবো শন্ান্টগামী, 
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এবং সর্ববন্ধী ও জৈনশীকটায়ন মুখ্যাপায়ের ঈষৎ প্রপঞ্চ করায় 

উভয়ানুগামী ৩১৪ 

'যতোহপৈতি তয়মাদন্তে বা তদপাদানম্ কাতত্্ন্ত্রে বৃদ্ধিকূত অপায় স্বীকার 
করিলে "ভয়মাদত্তে বা” অংশটা অতিরিক্ত ৩১৪-৫ 

'অরণ্যাদ বিভেতি' এবং “অরণ্যে বিভেতি” বাক্যদবয়ের তাতপধ্যগত পাথক্য. ৩১৫ 

কৌমারসম্প্রদাঁয়ে বুদ্ধিকৃত অপার দ্বারা “অধর্মীজ জুগুপ সতে” 'ধন্মাং প্রমাগ্যতি। 

'অধ্যয়নাঁৎ পর|জয়তে প্রভৃতি প্রয়োগের সাধুতাগ্রতিপদন ভাগ্ঘ।মুগত  ৩১। 

'আখ্যাতোপযোগে পাণিনিম্থত্র এবং আখ্যাতর্যযপবোগে” জৈনশাকটায়নন্থত 

কৌমারমতে অনীবশ্যক | ৩০৬৭ 

নটস্ত গীতং শণে|তি? ইত্যাদিস্থলে উপযোগের অভাবহেত্ সঙ্বন্ধবিবক্ষায় ফ্রী ৩১৭ 

এপ্রাসাঁদাত গ্রেক্ষতে “আসনাৎ প্রেক্ষতে, ইত্যাদি প্রয়োগের জন্ত ভাগে পঞ্চমী 

বিধানে ল্যবলোপে” ও অধিকরণে চ” বাণ্তিকঘয়ের প্রত্যাধ্যান এবং তাহাতে 

দুর্গসিংহের সমর্থনমূলক যুক্তি ৩১৭-৮ 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের ঘিপোহধিকরণকর্মণোরপ্রয়োগিণঃ, সুতীয় বৃত্তিতে “রথাদান্তে 

( রথমারুহ্যান্তে ) প্রভৃতিপ্রত্যুদাহরণদ্বারা পাঁপিনিকা ত্যায়নকে শ্রীপতির 

সমর্থন ৩১৯ 

চা্গুস্থত্রে ব্যাপ্যেহধিকরণে যলোপে' ুত্র দ্বারা কাত্যা়নকে কাঁলাঁপক 

টাঞ্ুদাসের সমর্থন ৩১৯ 

ক্রিয়ারহিত বাক্যে ক্রিয়াপদের অধ্যাার ব্যাকরণসম্মত হইলেও জগদীশের 

ক্রিয়ারহিতং ন বাঁক্যমন্তীত্যাদিকস্ত গ্রাচাং গ্রবাদো নিষ,কিতাদতরদ্ধেয়ঠঃ 

উত্তি ৩১৪ 

'কুতো৷ ভবান্? পাটপিপুত্রাৎ প্রস্ুতি প্রয়োগে পপ্রগ্াখ্যানয়োশ্চ' পাণিনীয 

বান্তিকের তাত্পর্্যাগসারে কাতন্ত্রপঞ্জিকীয় থিলাঠনের ক্রিঘাধ্যাহার- 

স্বীকার ৩১৯-২ 

কাতন্তরপঞ্জিকীন্সারে প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ পাঁণিনীয় বাঁদিকের পচ্ছামানাখ্যাঁয়- 

মানয়োশ্চ? পাঠীন্তরানুমান ৩২, 

কৌমারদের মতে 'প্রশ্নাথ্যানয়োশ্' বান্তিকের অনাবশ্যকতা ৩২। 

জৈনশাকটন্য়নের “কাহপাদানে, ত্র এবং তদপরি “প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ কা (পঞ্চমী ) 

বক্তব্য? উক্তি দ্বারা কাঁত্যাঁয়নকে মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দীর মমর্থন ৩২ 

কায়সংসর্গপূর্বক ও বুদ্ধিসংসর্গপূর্বক অপায় জানা থাকাও প্রপঞ্চের ভঙ্গ 

অপাদানসন্বন্ধে পাঁণিনিকাত্যায়নের বিশেষ বিশেষ সুত্রাদি প্রণয়ন ৩২১ 
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টর্গবাক্যপ্রবোধকাঁদি কৌমারগ্রস্থে 'ধাপায়েইপাদানম্, নামক জৈমিনি স্থাত্রের 
কল্পনা নির্মমলত্বহেতু হেয় ৩২১ 

অপাদানমাত্রই বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া জৈনেন্দ্রব্যাকরণে ধাপাঁয়ে ধ্রবমপাদাঁনম্” স্তর 

প্রণয়ন এবং তাহার ব্যাথ্যায় 'ধীগ্রহণেন সব্দঃ গ্রতীয়তে' উক্তি ৩২২ 

চলাঁচলভেদে অপাঁদীনের দ্বৈবিধ্য ৩২৩ 

ভর্তৃহরিকৈয়টাদির মতে অপাদান বরিবিধ-_নির্দিষ্টবিষয়, উপাত্তবিষয় ও 

অপেক্ষিতক্রিয় এবং তত্বৎসংক্রান্ত লক্গণাঁদি ৩২৩-৪ 

অধিকরণ ৩২৪-৩০ 

'আধারোহধিকরণঃ, জৈনেন্্রুত্র এবং শন্দার্ণবটন্দিকায় ইহার উপর সোমদেবস্থরির 

'অধিকরণকাঁরকমাঁধারসংজ্ঞং ভবতি? উক্তি ৩২৪ 

“আধারোইধিকরণম্ঃ পাণিনিস্থ্ ও “আধার' শব্দের ব্যৎপত্তভিগত অর্থ ৩২৪ 

আধারতরসন্বন্ধে “ক্রিয়াশ্রয়ো হি কণা পা" ইত্যাদি কারিকা ৩২৪ 

অধিকরণ সাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও কতকন্দ্বারা পরম্পরাক্রমে 

উহার ক্রিয়োপকারত্ব এবং উতজ্জন্ত ভ্টহরির “কউকন্মব্যবহিতামসাক্ষাঁদ 

ধারযত ক্রিয়াম্...? ইত্যাদিকারিকা ৩২৪ 

“চৈ স্থাল্যামোদনং গৃহে পচতি” বাকো বন্মদ|রক বিকিন্ভিবূপ ফলের আধারত 

স্থালীতে নিরূপণীয় এবং কন্তক।রকব্যাপারের আদারত্ব গুহে নিরূপণীয় ৩২৫ 

গলে বদ্ধা গৌ নঁয়তে” বাকো অধিকরণের সাঙ্গ ক্রিয়াধারত্ব লইয়া বিচার এবং 

অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি ৩২৫ 

আঁধারের বিভাগ লইয়া মতভেদ ২৪৯-৫০) ৩২৫ 

পাণিনিসম্প্রদাঁয়ের মতে আধার হ্রিবিধ- অভিবাপক গুগঙ্জেষিক ও বৈষয়িক 

এবং তাহাদের লক্ষণাঁদি ৩২৫-২৮ 

পণিনীয়মতে কারকগ্রকরণে গোণসুখান্যায়ের অগ্রবৃণ্তি এবং তৎসংক্রান্ত 

আলোচন। ৩২৬*২৭ 

চান্রবাররচসৌপদ্মমৌগ্চবোধাঁদি সম্প্রদায়ের মতে উক্ত গ্রিবিধ আধারের সহিত 

সাঁমীপিক আধার লইয়া আধার চঞঙব্রিধ এবং সাঁমীপিক আধার সম্বন্ধে 

কাঁতন্ত্রটাকাঁকারাঁদির উক্ভি ৩২৯ 

চাঙুহত্রের মতে প্রাগুক্ত চতুব্বিধ আধারের সহিত ওপচাঁরিক আধার লইয়া 

আঁধার পঞ্চবিধ ৩২৯ 

'করশাঁখাশিখরে করেণুশতমান্তের বাকাস্থ “করশাখাশিখরণপদে উপচারিক 

আধারত্ব ৩২৯ 
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সাঁরশ্বত এবং ভৌজরাঁজীয় সম্প্রদায়ের মতে প্রাগুক্ত গঞ্চবিধ আঁধারের সহিত 

নৈমিত্তিক আধাঁর লইয়া আধাঁরের ষড়বিধত্ব এবং “কটে শেতে''"", 

ইত্যাদি শ্লোকে ষড়বিধ আধারের উদাহরণ ৩২ 

আঁধারক্রিতয়পক্ষে সামীপিক ওপচাঁরিক ও নৈমিত্তিক আধার গুপস্লেষিকের 

অন্তর্গত ৩৩০ 

কাঁরকের ব্লাঁবলসন্বন্ধে মতভেদ এবং মতভেদের কারণনির্দেশ ২৫৯,৩৩০-৩২' 

তিঙন্ত ৩৩৩-৪০ 

তিউন্তপদ্ের প্রকৃতি ও ধাতুর ক্রিয়াবাচকত্ব ৩৩৩ 

ক্রিয়াসন্বন্ধে খষিদের উক্তি * - 

ধাতু ত্রিবিধ-_গণোক্তমূলধাতু সোত্রধাতু এবং খোৌগলভ্যার্থক ধাতু 1 - ৩৩৩ 

যোগলত্যার্থক ধাতুর বিবরণ উঃ 

ধাত্বংশ বা ধাত্ববয়ব 
৩৩৩ 

দশলকার 
৩৩৩-৪ 

ণট লিট্ প্রভৃতি শব্দ পারিতাধিক ও পূর্ববাঁচাষ্য সংজ্ঞা ৩৩৪ 

কাতস্াদি ব্যাকরণে উহাদের তুপ্যার্থক শব বা সংজ্ঞা ৩৩১ 

সাধারণতঃ কোন্ অথে কোন্ লকারের প্রয়োগ উপদিষ্ট ৩৩৫ 

অথগুকাঁলের খণ্ডন এবং তাহাতে বন্তমাঁনাদির ব্পদেশ লহয়া সমালোচনা ৩২৫৬ 

বন্তমানে লট. ও বশ্মাঁনের লক্ষণ ৩৩৬ 

বর্তমান চারিপ্রকার- প্রবৃত্তোপরত, বৃন্তাবিরত, নিত্য প্রবৃত্ত ও সামীপ্য ৩৩৬-৭ 

লি্গ্রত্যয়ের অর্থ-বক্তৃপরোক্ষত্ব এবং অতীতত্ ৩৩৭ 

পরোক্ষ ছুই প্রকার - প্রত্যক্ষের অগোচর এবং প্রত্যক্ষের অযোগ্য ৩৩৭ 

মতান্তরে পরোক্ষ ত্রিবিধ__কৃতকার্যের অন্মরণ অত্যন্তাপহ্নধ এবং প্রত্যন্গণতাৰ ৩৩) 

ষ্টিবিশেষে অতীতকাল দ্বিবিধ-_অগ্ভতন এবং অনগ্ঠতন ৩৩? 

অগ্যতনের পরিমীণসম্থন্ধে মতভেদ এবং অনগ্যতন ৩৩৭-৮ 

লুটের অথ ভবিগ্যদনগ্তন কাল এবং লুটের অথ সাধারণ ভব্ষৎকীণ ৩৩৮ 

ভবিষ্তৎকাঁণের লক্ষণ "৩৩৮ 

অভিজ্ঞাবচনে ল্ট্ 2৩ 

লেট কেবল বেদে দৃষ্ট ৩৩1 
৩৩৬৮ লোটু লঙ এবং লুঙের অর্থ 

:* কিয়াস লৌকিক উক্তি ২৫৩ ৃষ্টায় দ্রষঠব্য। 

1 প্রকৃত্যন্ত সন্ত যত যঙপুগন্ত গ্য্তগ্য্ত-সনস্ত ভেদে ধাতুর ফড়বিধত প্রায়োবাদ। ১৫৭ ৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য 
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অনগ্যতনে লঙ এবং অদ্ঠতনে বা সাধারণ অতীতকালে লু | ৩৩৮ 
মাম্মযোগে লঙ. ও লুঙ, ৩৩৮ 
'মান্মযোগে হ্স্তনী কাতনত্ন্ত্র এবং “মান্ম” শব্ধ কৃতঘন্ব কি অকৃতঘন্ তৎসম্বনথীয় 

বিচার ৩৩৮ 

'মাঙি লুঙ+ ও “স্মোত্বরে লঙ, ৮” পাঁণিনিস্তয দেখিয়া 'কামক্রোণো স্মমা পুষ: 
প্রয়োগে “মান্ম শবের বিপধ্যস্তভাব এবং তাহাতে বররুচির «ন হি মাম্ম- 
শব্দবৎ ্মমাশবোহিপ্যস্তি” উক্তি ৩৩৮ 

'জুগুপ সত স্মৈনমছুষ্টভাবং মৈবং ভবানক্ষতসাধুবত্তম-_-এই জানকীহরণ-প্রয়োগ 
দেখিয়া “ব্যন্তেৎপীচ্ছস্তি কেচিৎ স্ম করোনা” দৌর্গোক্তি ৩৩৮-৯ 

'মান্ম” শব্ষ এবং জৌমরসম্প্রদায়ে বব্যস্তয়ো দুরস্থয়োরপানয়ো ধোগে বিধিরয়- 
মিতি হুচনার্থং জানকীহরণপ্রয়োগদর্শনম্, উক্তি ৩৩৯ 

বিধিলিঙের অর্থ এবং বিধির স্বরূপ ও লক্ষণ : ৩৩৯ 
রুঙের অর্থ এবং ক্রিয়াতিক্রমের লক্ষণ ৩৩৯ 
দশলকারের বিভক্তি, আত্মনেপদ এবং পরশ্মৈপদ ৩৪০ 

পদশ্বারপ্যাদি ৩৪০-৫৩ 

বিশেম্ত-বিশেষণ-সর্ববনাম-ক্রিয়া-অব্যয়তেদে পদ পাঁচপ্রকার এবং পদের স্বরূপ- 
নির্ণয় ৩৪০ 

" গণপাঠে ৩৫টী সর্ধবনাম শব্ধ এবং বিশেষ্তে বা বিশেষণে তাঁহাদের অন্তর্ভাব ৩৪১ 
সর্বনাম পাঁচ ভাগে বিভক্ত-_সর্বাদি, অন্তাদি, পূর্ববাদি, যদাদি এবং ইদমার্দি ৩৪১ 
অব্যয়ের পদত্বসিদ্ধির জন্ত তাহাতে বিভক্তিম্বীকার ৩৪১১ ৩৫১ 
অব্যয়ের লক্ষণসম্বন্ধে গোপথব্রাঙ্গণে “দদৃশং ত্রিধু লিঙ্গেযু-*....+ ইত্যাদি 

্রহ্গবিষ্ঠাঁবিষয়িণী শ্রুতি ৩৪১ 
শুরুষজুঃপ্রাতিশাখ্যে বব্যয়বাং্চান্তঃ স্ল্ত্ীয় ভাসতে “অন্তঃশন্দো দ্বিবিধো 

ব্য়বানব্যয়বাংশ্চ। যস্ত বিভক্ত্যািভি বিকারো ন ক্রিয়তে সোহব্যয়বান্। 
তথা চোক্তং “সদৃশং ত্রিযু লিঙ্গেযু” ইত্যাদি উবটোক্তি ৩৪১ 

শ্বরাদি নিপাতসমূহ অব্যয় এবং স্বরাঁদি আকৃতিগণ ৩৪২-৩ 
নিপাতের গ্োতকত্ব, বাচকত্ব এবং অনর্থকতাদি সম্বন্ধে স্ুপদ্মমকরন্দ ৩৪৩ 
উপসর্গপ্রতিরূপক নিপাত | ৩৪৩ 
“উপসর্গবিভক্তিম্বরপ্রতিরূপকা্চ” গণসুত্র ৩৪৫ 
পাঁণিনীয় অব্যয়প্রকরণের শব্দসমূহ উপসর্গ-নিপাঁতভেদে দ্বিবিধ ৩৪৫ 

* 'অর্থকামৌ মা পুষঃ' (কিরাত ১১।২* ) ভারবি বাক্যের পাঠাস্তর বলিয়। ইহা! অন্থমিত হইতে ৪, ৰ 
সু--৪ 
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ক্রিয়াযোগে প্রারদিগণের উপসর্গসংজ্ঞা নচেৎ নিপাতসংজ্ঞা ৩৪ 

মহধি শাকটাঁয়নের খকৃতন্ত্র উপসর্গের বিবরণ ৩৪ 

উপসর্ণবৃত্তির ত্রৈবিধ্য এবং স্থলবিশেষে উপসর্গের আনর্থক্য ৩৪৫৭ 

উপসর্গের অর্থবন্তা লইয়! গ্রাচীনদের মতভেদ ৩$। 
মহধি শীকটায়নের মতে উপনর্গের গ্যোতকতা স্বীকার্য্য ৩৪. 

াস্ককর্তৃক গার্গীয়মতে উপসর্গের বাঁচকতা স্ী কাঁরপূর্ববক অর্থপ্রদর্শন ৩৪৭? 
তত্বচিস্তামণিতে গঙ্গেশকর্তৃক শাকটায়নমতে উপসর্গের গ্যোতিকত্ব প্রতিপাঁদন ৩১১ 

তর্কপ্রকাশে শ্রীকণ্ঠাচা্যকর্তৃক স্থলবিশেষে গাগ্যমতান্থসাঁরে উপসর্গের বাঁচকত্ব- 

প্রতিপাদনের চেষ্টা ৩) 

কৌমারদের সম্প্রদায়বিশেষে ধাতুর অবিরুদ্ধার্থক উপসর্গের বাচিকতাঁঘোঁষণা 

এবং এই মতবাদের প্রত্যাখ্যান | ৩ 

ধাতু এবং উপসর্গ উভয়ের অর্থকল্পনায় গৌরবহেতু উপসর্গের গ্যোতকতাপদক্ষই 

কক্ষীকরণীয় ৫, 

পূর্বং ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাদুপসর্গেণ-__ইহা লইয়া বিচার ৩৫ 

গ্যোতকাদিভেদে নিপাঁতের বহুবিধত্ ৩৫%) 

সলবিশেষে নিপাতের গতিসংজ্ঞ] ৩৫) 

পাঁণিনীয় নিপাতগ্রকরণে উদ্দেশ নির্দেশ এবং প্রতিনির্দেশ দ্বারা নানাবিধ 

নিয়মের ব্যবস্থাসবেও স্থলবিশেষে নিপাতে কাধ্যান্তরদর্শন 

উপসর্গের দীর্ঘত স্থলবিশেষে শাস্তরসি্ধ 

অব্যয় ব্রিবিধ__বিতক্তিগ্রতিবূপক, প্রত্যক্ষবিভক্তিক এবং পরোক্ষবিভক্তিক এ 

'অব্যয়াঁদাপ স্পঃ” পাণিনিহত্রে শ্রুতির ঘোষণাবশতঃ “আপ ,শবের আনর্থক্য ৩) 

পাঁণিনিমতে অব্যয়শব্ের দ্বারা স্বরাঁদিগণোক্ত শব্ধ, নিপাত, অসর্ধ্বাবিভজিক 

তদ্ধিতান্তশব্ধ, মকারান্ত'কৎনিষ্পন্শশব, জা দিগ্রত্যয়ান্তশ এবং অব্যয় 

ভাঁবসমীসনিষ্পন্ন শব্দসমূহের গ্রহণ ৩ 

পাণিনিমতে নিপাত” শব্ষের দ্বারা চাঁদিগণ, নিপাঁতাভিধেয় প্রাদিগণ, গতযুপ' 

সর্গাভিধেয় প্রাদদিগণ এবং উপসর্গবিভক্তিস্বরগ্রতিরপক অবায়সমূহের 

গ্রহণ রর 

যাস্কমতে নামাখ্যাতৌপসর্গনিপাততেদে পদের চাতুব্রিধ্য 

৯১৫০৩০১৬০৪০
 

চি ্ভায়াবতারকৃৎ সিদ্ধসেন গশিদিবাকর অভিশপ্ত কৌতিন্ঠের ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া তদীয় বার 

এট্রপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তাস্ত বৈয়াকরণসন্প্রদায়ে তাহার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। 

৩1 
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নিপাত সামান্ত এবং উপসর্গ বিশেষ হইলেও যাক্কের নিরুক্তে উপসর্গের পৃথগুল্লেখ ৩৫২ 

শাকটায়নীয় খকৃতন্ত্রেও উপসর্গ-নিপাতের পৃথগুল্লেথ ৩৫২ 

পাণিনির পূর্ব্রে উপসর্গ-নিপাঁতের অব্যয়নামে প্রসিত্ধি এবং অস্টাধ্যায়ীর 
্রক্রিয়াব্যবস্থান্রোধেই অব্যয়ের ভাঁগবিভাগ অপরিহার্য ৩৫২ 

নিপাত এবং নিপাতন শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ৩৫৩ 

শাস্ত্রীয় গ্রবৃত্তির উপযোগী অন্থ্বন্ধচতুষ্টয__প্রয়োজন, সম্বন্ধ, বিষয় এবং অধিকারী ৩৫৩ 

চতুর্থ স্তবক | 
বৈয়াকরণনিকায়ে সম্প্রদায়গঠনের অভিগ্রায়ে হ্ত্রপাঠ-গণপাঠ-লিঙ্গান্ুশাসন- 

প্রণয়নের প্রথা এবং তৎমম্বন্ধীয় আলোচন৷ ৩৫৪-৪২৮ 

সত্রপাঠ ৩৫৪-৪*২ 

ুত্রসন্বন্ধে কুমারিলের উক্তি এবং সুত্র শব্দের বুযুৎপত্তিগত অর্থ ৩৫৪ 

পদ্যাত্মক পদ্যপাদাতআক বা গগ্ঠাত্মক স্থত্রের উদাহরণ ৩৫৪-৫ 

ছন্দোহ্নুরোধে সুত্রে শব্দলাঘবচিস্তার অভাব ৩৫৫) ৩৫৭ 

পাঁণিনির পূর্বেব উপলেগ্রস্থে এবং নানা প্রাতিশাখ্যে ছন্দৌবন্ধস্থত্রের নিদর্শন ৩৫৬-৭ 

সবত্রের লক্ষণসম্বন্ধে চান্্র-বাররুচ-মীমাংসক সম্প্রদায়ের এবং বিষুধধর্শোত্তর- 

পরাশরোপপুরাণের নির্দেশ ৩৫৭ 

সৃত্রে পদব্যবস্থার নিয়ম ৩৫৮ 

কাধ্যিকা্যনিমিত্ত দ্বারা হুত্রনির্দেশের প্রথা ৩৫৮ 

' সম্প্রদদায়বিশেষে হুত্রনির্দেশের ক্রম লইয়া মতভেদ ৩৫৮-৯ 

কাধ্যাঁদির লক্ষণ ও উদাহরণ এবং প্রাঙ্নিমিত্ব-পরনিমিত্তভেদে নিমিত্বের দ্বৈবিধ্য ৩৫৮ 

মাঙ্গল্যানগরোধে সুত্রসন্বন্ধীয় নিয়মের ব্যতিক্রম ৩৫৮ 

ক্রমভঙ্গাদি ব্যতীত হ্থত্রে অগ্তান্ দোঁষ ৩৫৯ 

কাতস্ত্রের চতুর্দশাদো স্বরাঃ) সুত্রে পুনরুক্ততা দৌষ ও বররুচির উক্তি ৩৫৯-৬০ 

স্বত্রে স্থত্রাস্তরগত নিয়মের ব্যতিক্রমহেতু “ছন্দোবৎ হুত্রাণি ভবস্তিঃ ভাস্তোনক্তি ৩৬৭ 

স্ত্রে চকারার্দি অন্ধুবুত্তির অভাবে 'লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ, স্তায়াবলম্বন 

এবং তৎসম্বন্ধে বররুচির উক্তি ৩৬১ 

হরে কাঁলাদিপ্রয়োগ ভাক্ত এব্ং 'হুত্রে লিঙ্গং সংখ্য। কালম্চাতন্ত্রাণি স্থায় ৩৬১ 

“সিদ্ধে সত্যারস্তে বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বাঃ স্তায়বশতঃ হত্রে কার্যের 

পুনরুল্লেখ ৩৬১ 

সামান্তবিশেষভেদে স্থত্রের দ্বৈবিধ্য এবং সামান্তবিশেষসম্বন্ধে কুমারিলের উক্তি ৩৬১ 

প্রতিপদপাঠাপেক্ষা সামীন্ঘবিশেষাত্মক হত্রদ্বারা শব্দাধিগমের সৌকর্ষা ৩৬২ 
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প্রকারাক্তরে হৃাত্রের ষড়বিধ বিভাগ--সংজ্ঞ। পরিভাষা বিধি নিয়ম অতিদেশ 

( মতাস্তরে প্রতিষেধ ) এবং অধিকার ৩৬২-৮। 

চাংজা ও সংজ্ঞানৃত্রের লক্ষণ ৩৬২-৬৩ 

খকৃতত্ত্রের ও জৈনেন্্রব্যাকরণের সংজ্ঞাকরণে কৌমারদের কটাক্ষ এবং তাহাতে 
গ্স্থকারীয় প্রত্যুক্তি . ৩৬৩ 

শষলাঘবের জন্য সংজ্ঞাকরণের প্রথা ৩৬৩ 

শব্দলাঁঘব দ্বিবিধ-_শব্বকূৃত এবং অর্থকৃত ৩৬৩ 

পর্য্যায়শবে লঘু গুরুত্বের চর্চা অনাবগ্তক ৩৬৩ 

'সংজ্ঞা ভ্রিবিধা__পাঁরিভাঁধিকী ওউপলক্ষণিকী“ এবং ওপাধির্কা ও তাহাদের 

উদাহরণ ৩৬ 

পরিভাষা, পরিভাষাঁশব্ধের বাৎপত্তিগত অর্থ এবং পরিভাযা্ত্রের লক্ষণাঁর্দি ৩৬ 

পরিভাষাঁসম্বন্ধে ভায্বোক্তি এবং অভিযুক্কোক্তি ৩৬৪4 

' স্থবিরযষ্টিবৎ পরিভাষা! সর্বত্র আদৃত নহে ৩৬। 

পরিভাষা তিনগ্রকাঁর--জ্ঞাপকসিদ্ধা, ন্তায়মূলা বা স্তাঁয়পিদ্বা এবং বাঁচনিকী ৩৬ 

জ্ঞাপকসিদ্ধা পরিভাঁষ! দ্বিবিধা-লিঙ্গবতী এবং বিধ্যঙ্গশৈষভূতা ও তত্তদ্বিষয়ে 

অভিযুক্তোক্তি ৩৬ 

লিঙ্গবতী পরিভাষার লক্ষণ এবং উদ্দাহরণ ৩৬৫. 

বিধ্যক্গশেষভূতা পরিভাঁষ! বিবিধ এবং তাহীদের উদাহরণ ৩৬ 

লিঙ্গবতী ও বিধ্যঙ্গশেষভূতাঁর উপর পুরুযৌত্বমের ও দুর্গসিংহের উক্তি. ৩৬ 

জ্ঞাপকসিদ্ধপরিভাঁষাঁর লক্ষণ ও উদাহরণ ৩৬, 

ন্তায়সিক্ধপরিভাষা দ্বিবিধা__লোকন্তাঁয়সিদ্ধা ও যুক্তিসিদ্া এবং তাহাদের 

উদ্দাহরণাঁদি ৩৬৮৭ 

যুক্তিসিদ্ধ পরিভাষা ও বাঁচনিকী পরিভাষা .. ৩৬৯-৭) 

বাচনিকী ' পতি্ধাধা নীনাঁবিধ- শুত্রনিষ্পন্পা) স্বত্রেতরবচননিপপন্না, সুত্রেতর- 

.  বচনাতিকা স্ত্র্নূপে পঠিতা ইত্যাদি এবং তাঁহাদের উদাহরণ ৩৭২ 

প্রাচীন পরিভাঁষাঁর যৌগবিভাগ দ্বার! নবীন ব্যাকরণের পরিভাষাপ্রণয়ন ৩৭৩ 

কতিপয় প্রয়োজনীয়পন্রিভাষা লইয়! বৈয়াকরণদের কারিকা! ৩৭৫৪ 

 ব্যাড়ীয়গ্রন্থে ৮্টী এবং পরিভাষেন্দুণেখরে ১৩২টী পরিভাষা ৩৭৬ 

নানাবিধ পরিভী ষাগ্রন্থের বিবরণ ৩৭৬1 

[070070205 910111-08001 গ্রন্থে ৮৬্টী চান্দ্পরিভাষা | ৩৭৮ 

বিধি এবং বিধির লক্ষণাঁদি ০ 



১7/৬ 

. বিধি দ্িবিধ-_রর্পোৎপাদনকূপ এবং অভাবরূপ ৩৭৮ 

আদেশাগমভেদে বর্ণোৎপাদনরূপ বিধির দ্বৈরিধ্য এবং তাহাদের উদাহরণ ৩৭৮ 

নাশ-নিষেধ ভে্দে অভাবরূপবিধি দ্বিবিধ এবং তাহাদের উদাহরণ ৩৭৮ 

নিয়ম এবং নিয়মের লক্ষণসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের উক্তি ৩৭৮-৯ 

, নিয়ষস্ত্রত্বের লক্ষণ, ৩৭৮-৯ 

নিয়ম দ্বিবিধ-_প্ররৃতিনিয়ম ও প্রত্যয়নিয়ম ৩৭৯ 

নিয়মসম্বন্ধে কুমারিলের উক্তি ৩৭৯ 
অতিদেশ এবং অতিদেশহ্ত্রের লক্ষণাদি ৩৭৯ 

অতিদেশসগ্বন্ধে অধিকরণন্তাঁয়মালার ক্লোক এবং অভিযুক্তোক্তি ৩৮০ 

ব্যাকরণে প্রায়শঃ চারিপ্রকার অতিদেশের প্রয়োগ - কার্ধ্যাতিদেশ, নিমিত্বাদি- 

দেশ, সংজ্ঞজাতিদেশ এবং বূপাতিদেশ ও তত্বদ্বিষয়ের উদাহরণাদি ৩৮০ 

মীমাংসকদের শান্ত্র/(তিদেশ বৈয়াকরণদের কাঁধ্যাঁতিদেশ হইতে অত্যন্ত গ্রভিন্ন 

নহে ৩৮০-৮১ 

সম্প্রদায়বিশেষে শান্ত্ীতিদেশ-কার্ধ্যাতিদেশ-নিমিত্বাদিদেশ-ব্য পদেশাতিদেশ-তাদা- 

স্যাতিদেশ-রূপাতিদেশভেদে অতিদেশের, ষড় বিধত টু ৩৮১ 

'আতিদেশিকমনিত্যম্্” পরিভাষা এবং শিষ্টগ্রয়োগেও অতিদেশের বাধ ও তাহার 

উদাহরণ ৩৮১ 

. ঘঅতিদেশ' শব্দের পরিবর্তে মতান্তরানুসারে প্প্রতিষেধ শবের পাঠ স্থশোভন 

নহে, কারণ প্রতিষেধ বা নিষেধ বিধিরই অন্তর্গত ৩৮১ 

নিষেধবিধি-সন্বন্ধে শূলপাঁণির উক্তি ৩৮১ 
অধিকার এবং অধিকারস্ত্রের লক্ষণাদি ৩৮২ 

_ মৌঞ্চবোধসন্প্রদায়ের মতে অধিকার ত্রিব্ধ--সিংহাবলোকিত মণ্তু.কপ্নুত এবং 
গঙ্গা গ্রবাহ ৩৮২-৩ 

কালাপকদ্দের মতে এবং পাঁণিনীয়মতে গোযুখাধিকার লইয়া! অধিকার চতুর্ববিধ ৩১৩ 
চতুর্বধ অধিকারের লক্ষণ ও উদ্দাহরণ ৩৮৪ 

উদ্দেপ-বিভাগ-লক্ষণ-পরীক্ষা-নামক উপায়-চতুষ্ট দ্বারা হ্ত্রের স্বরূপ নির্দেশ. ৩৮৫ 

£সিদ্ধো! বর্ণসমায়ায়ঃ কৌমার স্কত্রের স্বরূপ লইয়! মতভেদ ৩৮৫ 

সথত্রসন্থদ্ধে বিষুধর্ম্মোত্তরের ঘোষণা ৩৮৫-৬ 

সত্রের ব্যাধ্যা বা ব্যাথ্যান ৩৮৬ 
ব্যাথানে উদাহরণ প্রত্যুদাহছরণ এবং বাক্যাধ্যাহার গ্রদর্শন শিষ্টসম্মত ৩৮৬ 

“বাক্যাধ্যাহার” শবের তাৎপর্ধ্য | ৩৮৬ 
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ব্যাখ্যার লক্ষণ ষড়বিধ--উপোদ্ঘাত, পদ, পদার্থ, পদবিগ্রহ, চালন! ও প্রত্যবস্থা 

এবং উপোদ্ঘাতাদির অর্থ ৩৮৬ 

প্রয়োগরত্বমালার মতে ব্যাখ্যার তিনটী প্রধান অঙ্গ-_উদাহতি পদকৃতি এবং 

পদার্থবিবেচন ৩০৪ 

পরাশরোপপুরাণ মতে ব্যাখ্যার পাঁচটা লক্ষণ-পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি। বিগ্রহ, 

বাক্যযোজনা এবং আক্ষেপের সমাধান ৩৮% 

ব্যাখ্যাসম্বন্ধে বিষুধর্মোত্বরের ঘোষণা ৩৮৭ 

কতিপয় শবের পাঁরিভাষিকার্থ, যেমন- যোগ পদার্থ ইত্যাদি ৩৮৮ 

ব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থ বছবিধ__ভাগ্ু সংগ্রহ বার্ঠিক বৃতি চূ্ি স্কাস পঞ্জিক! টীকা 

টিপ্ননী ঢুণ্টিকা প্রকরণ ইত্যাদি * ৩৮৮-৪০, 

ভায়ের লক্ষণ এবং রামায়ণে সত্র-বৃত্বি-সংগ্রহের উল্লেখ ৩৮৮ 

মহাভাস্কের লক্ষণ ৩৮১ 

ওপবর্ষ মহাভাস্ত ৩৮৮ 

পাতঞ্জল মহাভাস্ত ৩০৮ 

জৈনেন্ত্র মহীভাস্ত ৩৮: 

সংগ্রহ এবং সংগ্রহগ্রন্থের লক্ষণ ৩৮৯ 

বার্ঠিক ও বার্ঠিকের লক্ষণমন্বন্ধে পরশিরোপপুরাণ, সুরেশ্বরকৃত সম্বন্ধবারিক, 

হেমচন্ত্র) হরদত্ত) এবং নাঁগেশ ভট্ট ৩৮৯-১। 

বাস্তিকে সত্রত্বব্যবহার এবং পাঁণিনিসন্প্রদায়ে, ব্যান্ভুতির গ্লৌকবাষ্টিকে। 

কাত্যায়নের বার্তিকপাঁঠে ও বৈয়াপ্রপদীয়বান্ঠিকে স্বতিত্ব ব্যবহার ৩৯, 

কৌমার সম্প্রদায়ের পর্ডিতবা্তিক এবং মৌগ্ধবোধ সম্প্রদায়ের বাষ্িকমালা ৩৯ 

মৌগ্ধবোধ সম্প্রদায়ে প্রচলিত “বাধ্িকশথত্র শবে উপচাঁর স্বীকারের আবশ্বাকত1 ৩৯,*) 

“বাচ্যম্” প্রভৃতি পদপ্রয়োগহেতু বার্ডিককার কাত্যায়নের “বাক্যকার/নামে 

প্রসিদ্ধ 
৩৪) 

বিষ্ণধর্মোত্বরে বান্তিকের আটটা অঙ্গ নির্দেশ ৩৪) 

বৃত্বির লক্ষণসন্বন্ধে হরদত্ত ও কালাপকগণ এবং বৃত্বিপ্রণয়নের শৈলীমনবদধ 

শবরম্বামী ও কুমারিল ভট্ট ৩১) 

চুরির ররর রাররিরারে রাযি নারি রিতা 

* ইত্যাদিশবের দ্বার! সনর্ডেরও গ্রহণ হইবে। সনর্ডের লক্ষণ লইয়! উক্ত হইয়াছে-_ 

| গৃঢার্ঘন্ত প্রকাশশ্চ মারো; শরে্ঠত। তথা । 

নানার্থবন্বং বেস্ততবং সদদর্ভঃ কথ্যতে বুধ; | 
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কুণিবৃত্তি পাঁণিনির আছ! বৃত্তি এবং উহা মহাভাম্তের পূর্ববর্তী ৩৯১ 

মাঁধুরীবৃত্তি বা মাথুরীবৃত্তি সম্ভবতঃ কুণিবৃত্তির নামান্তর ৩৯১ 
মহধি কুণি কাত্যায়নের পূর্ববর্তী ৩৯১ 
ৃত্তিহৃত্র ও চুণি এবং বৃত্তিশ্ত্রসম্বন্ধে পতঞ্জলির ও ইৎসিংপরিব্রাজকের উক্তি ৩৯২-৪ 

ইতনিংকথিত “জয়াদিত্য* কাশিকাঁংশকৃৎ “জয়াদিত্য+ নহেন, সুতরাং ইৎসিংকে 

সমর্থন করিতে হইলে ছুইজন জয়াদিত্যের অস্তিত্বকল্পন! অপরিহার্য. ৩৯৩-৪ 

পতঞ্জলির পরবর্তী নানাবিধ অষ্টাধ্যা ় ীবৃত্থিপ্রণয়ন এবং তৎসংক্রাস্ত বিবরণ ৩৭৪ 

কৌমারসম্প্রদায়ে “চৈত্রকৃটা, নামক বাররুচবৃত্তি, দৌর্গবৃত্তি, চিচ্ছুবৃত্তি এবং বিস্তর- 

বৃত্তির ক্রমশঃ প্রণয়ন ৩৯৫ 

চন্ত্রগোমীর বৃত্তি চান্দ্রব্যাকরণের আগ্ঠা! বৃত্তি এবং লীবিশ মুদ্রিত চান্দ্রবৃত্তি সম্ভব্তঃ 

ধর্মদাসের লঘুবৃত্তি ৩৯৫-৬ 

মহাঁবৃত্তি ৩৯৬ 

পাঁণিনিসম্প্রদায়ে অষ্টাধ্যায়ীর উপর জয়াদিত্য-বামনের কাশিকা এবং দিগস্বর- 

সম্প্রদায়ে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উপর অভয়নন্দীর বৃত্তি মহাবৃত্তি বলিয়! 
প্রসিদ্ধ 

জৈনেন্ত্র ব্যাকরণের উপর সোমদেবের শব্ধার্ণবচন্্িকা+ লঘুবৃত্তি বলিয়। প্রসিদ্ধ* ৩৯৬ 
হৈমব্যাকরণের উপর স্াত্রকৃত্প্রণীত বৃত্তির নাঁম বৃহদ্বৃত্তি, জৈন শাকটাঁয়নীয় 

শব্দানূশীসনের উপর শাঁকটায়নরূত অমোঘবৃত্তির নাম অতিমহদ্বৃত্তি, 

এবং মলয়গিরিপ্রণীন্ত শব্দান্থশাসনের বৃত্তির নাম মুষ্টিবৃততি ৩৯৬ 
অমোঘবৃত্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা স্বরূপ “চিস্তামণি' নামক বৃত্তি যক্ষবর্মপ্রণীত ৩৯৬ 

ক্রমদীশ্বরীয় “রসবতী,বৃত্তি মহারাজ জুমরনন্দিকর্তুক পরিশোধিত হওয়াঁয় জৌমর- 

৩৯৩ 

বৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ২৯৬ 

মৌঞ্ধবোধবৃত্তি সৌপপ্মবৃত্তি হরিনামামুতবৃত্তি এবং প্রয়োগরত্মমালাবৃত্তি সমূহের 
বিবরণ ৩৯৬ 

চুণিশব্দের অর্থ এবং মহাভাম্তই চূর্ণ ৩৯৬-৭ 

স্কাস এবং স্শসশবের বুৎপত্তিগত অর্থ ৩৯৭ 
জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের উপর ক্ষপণকন্ভাস দেবনন্দিকৃত ৩৯৭ 

বিশ্রান্তন্ঠাস ক্ষপণকন্তাসের পরবর্তী এবং বিশ্রান্ত-বিষ্যাধর-ব্যাকরণ-বৃত্তির 

ব্যাথ্যাস্থানীয় ৩৯৭ 

শীট শিশির 

* পুরুযোত্তমের ভাবা বৃত্তিও লখুবৃতি বলিয়! গ্রলিন্ধ। 



হস 

জিনেন্ত্রবুদ্ধির কাশিকা ন্তাস অর্থাৎ পঞ্জিক! বা! বিবরণপঞ্জিক! বোধিন্তাীস নহে ৩১ 
সি 

বিদ্যানন্দ-ব্যাকরণকৃদ্ বিদ্যানন্দের ভ্রাতা ধর্মঘোষই বোধিস্তাসকৃৎ ৩৯ 

ক্ষেমেন্ত্রন্তাস ও বোধিন্াঁস কাশিকান্তাসের পরবর্তী ৩৯ 

কৌমাঁর সম্প্রদায়ে চিচ্ছুবৃত্তির উপর উগ্রতৃতিপ্রণীত “শিম্তহিতন্তাস? ৩৮ 

অমোঘবৃত্তির উপর প্রভাচন্্রের স্যাস “শাকটায়নন্তাস? বলিয়া প্রসিদ্ধ ৩৯৮ 

বৃহদবৃত্তির উপর উদয়চন্দ্রের নাস এবং দেবেন্্রস্থরির লঘুন্তাস ও রামচন্ত্রকুত 

“শব্দার্ণব নামক স্াস ৯৯; 
শব্দার্ণব নামে ুইথানি গ্রন্থ-_-একথানি প্রাচীন কোঁশ এবং অন্তথানি বামচন্দ্রকূত 

ন্যাস ৩৯৮ 

জিনেন্ত্র তাসের তিনখানি প্রসিদ্ধ ব্যাখাযা- ইন্দুমিত্রপ্রণীত অনুন্তাস, মৈত্রেয়রক্ষিত- 

প্রণীত তন্্প্রদদীপ, এবং প্রথম মল্লিনীথগ্রণীত স্তাসোদ্যোত ৩৯৮ 

টীক1 এবং পঞ্জিকা! এই দুইটী শবের অর্থগত তেদ * ৩৯ 

পঞ্জিকা পঞ্চিকার নামান্তর এবং পাণিনিসম্প্রদায়ের পঞ্জিকা বা বিবরণ পঞ্জিকা 

(কাশিকান্াস ) জিনেন্ত্রকত, চান্দরসম্প্রদায়ের পঞ্জিকা ভিক্ষুরত্ুমতিকত, 

কৌমারসম্প্রদায়ের পঞ্জিকা ত্রিলোচনকৃত, সৌপদ্সপঞ্জিকা পদ্মনাতকৃত 

এবং প্রয়োগরত্ুমালার পঞ্জিক৷ জীবেশ্বর কৃত ৩৯ 

নান! স্প্রদায়স্থিত টীক| সমূহের বিবরণ এবং অম্ব্যাখ্যাঁনার্থে “উপটাকা? শৰের 

অসংগ্রযুক্তত৷ ৩৯৯ 

টিগনী ( টিপ্পণী ) এবং উহার অর্থ ও নিদর্শন ৩৯ 

তাঁৎপর্ধ্য এবং উহার স্তাঁয়সম্ত অর্থ ৩৯) 

ঢুণ্চিকা এবং নানা সং্প্রদায়স্থিত ঢুণ্চিকার বিবরণ ৩) 

প্রকরণ এবং উহার বিবরণ ও পারিভাষিক অর্থ ৪5, 

ইৎসিংকথিত 'অষ্টধাতু-উ-উণাঁদি' বিভীগত্রয়াদ্বিত খিল” নামক ব্যাকরণের 

বিবরণ 8৪) 

'উপদেশ' শবের অর্থ শীস্তবাক্য-হত্রপাঠ-খিলপাঠ অথবা ধাতু-ত্র-গণ-্উণাি 
বাক্য-লিঙ্গামশাসন-আগম-গ্রত্যয়-আদেশ ৪৪১" 

ধিলপাঠ গণপাঠের নামান্তর | ৪২ 

গণপাঠ দিবিধ-ধাতুপাঠ এবং প্রাতিপদিক পাঠ ও তদ্ধিষয়কগ্রস্থাদি ৪৪২১: 

..* কীকাতে গমাতেইঘধোইনয়। গুরো:। টীকা গ্রন্থ বিষমদপদবাধ্যাত্িকা। গ্রস্ত সমন্তপদব্যধার্টি 

পঞ্জিক কারস্থানামীযব্যয়লেধনার্ঘ| চ' (অমর টাকাকার রধুনাথ )। | 



২/০ 

ধাতুপাঠ ৪৩২. 

পাণিনিসম্প্রদায়ে পাণিনীয় ধাতুপাঠের উপর ভীমাচার্যের প্রদীপকলিকা 

ক্গীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণী, মৈত্রেয়রক্ষিতের ধাতুগ্রদ্দীপ এবং সায়পাচার্জ্যগ্রণীত 

মাঁধবীয় ধাতুবৃত্তি ও সেই সকল গ্রন্থের বিবরণ ৪০২ 

ভীমসেনীয় ধাতুগ্রন্থে এক একটী ধাতুর এক একটী অর্থনির্দেশ ৪০২-৩ 

ধাতুর এরূপ অর্থনির্দেশ অর্থান্তরনিবৃত্তিপর নহে ৪*৫ 

জিনেন্ত্রবুদ্ধির মতে পাণিনি গণকাঁর নহেন, কিন্তু কৈয়টাদির মত্তে পাঁণিনিই 

গণকার এবং ভীমসেন গণোক্ত ধাতুসমুহের অর্থপ্রদর্শক ৪০৩. 
পাণিনির পূর্বেও ধাত্বর্থ বলিবার পদ্ধতিসম্বন্ধে নানা প্রমাণ ৪৯৩-৫ 

ভীমসেন প্রথমখুষ্টপূর্ববশতাব্দীতে সৌনাগদের অনুসরণ করিয়৷ পাগিশীয় ধাতৃ- 
পাঠের পরিমাণবিভাগ ও অর্থনিপ্দেশ করেন ৪৯৬ 

ভীমসেনীয় ধাতুপাঠের অনুকরণে চান্দ্রপাঠ ধাতু ও পূর্ণচন্ত্রের চান্দ্রপারায়ণ 
গ্রণয়ন ৪০৭ 

ধাতুবিশেষের অর্থ লইয়া ভীমসেনের উপর কোনও কোন কালাপকের কটাক্ষ 

এবং তদ্দিরুদ্ধে গ্রন্থকাঁরের প্রতিবচন পু ৪০৭-৮ 

ভীমসেনের পর নান! ধাতুপারাঁয়ণিকের নামাদি ৪০৯ 

ভীমসেনের পর সর্ধবন্মীর ধাতুপাঁঠ এবং তদবলম্বনে দুগসিংহীয় ধাতুপাঠ ৪০৯ 

তিব্বতদেশে সার্বববশ্মিক ধাতুপাঠ এখনও কাঁতন্ত্রধাতুপাঠ বা কলাপধাতুস্থএ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ৪০৯ 

“ধাতুন্ত্র বলিলে বঙ্গের কৌমার সম্প্রদায়ে 'ধাতুবিভক্তি বজ্জমর্থবঙ্লিঙ্গম্” কলাপন্থত্র 
বুঝায়, তিব্বতে বা কাশ্মীরে অর্থনির্দেশসমেত গণোক্ত ধাতু বুঝায় এবং 
পাণিনি-সম্প্রদায়ে “ভৃবাদয়ে! ধাতবঃ, সুত্র বুঝায় ৪০৯-১৪ 

'ভুবাদয়ো ধাতব) পাণিনিস্থত্র 'ভূবাদি্থত্র বলিয়াঁও প্রসিদ্ধ ৪১৯ 

জৈনদের শাকটায়নীয় ধাতুপাঠ এবং তছুপরি ধনপালের বৃত্তি ৪১০ 

জৈনদের দেবনন্দিপ্রণীত ধাতুপাঠের বিবরণ ৪১১ 

রাসবতসম্প্রদায়ে জৌমর ধাতুমালার এবং অন্ান্ত ধাতু গ্রস্কের বিবরণ ৪১১-১২ 
দশবলকারিকা কোন্ সম্প্রদায়ের গ্রঞ্থ তাহার অনুসন্ধান ৪১২ 

হেমচন্দ্রের স্বোপজ্ঞধাতুপারায়ণ এবং তছুপরি গুণরত্রস্থরির ক্রিয়া রত্রসমুচ্চয় 
নামক ব্যাখ্যা ৪১৩ 

লারম্থতসম্প্রদায়ে হর্ষকীর্তির ধাতুপাঠ এবং তছুপরি গ্রন্থকারকূত 'তরঙ্গিণী? 
নামক ব্যাখ্যা ৪১৩ 

মৌস্জৰৌধ সম্প্রদায়ে বোপদেবের কৰিকল্পভ্রম এবং কাব্যকামধেষ ৪১৩ 

সপ 



২৮, 

কামধেঘুনামে দুইথানি গ্রন্থ-একখানি স্ভৃতিপ্রণীত কোশ, অন্খানি 

কবিকল্লদ্রমের উপর বোঁপদেবকৃত “কাব্য কামধেনু” ব্যাখ্যা ৪১ 

অ্রমনিবারণের জন্ত বোপদেবের গ্রন্থ 'কাব্যকাঁমধেন” নামে এবং জুভৃতির গ্রহ 

'কবিকামধেনু? নামে প্রসিদ্ধ ৪১৫ 

সৌপর্নসম্প্রদাঁয়ে পয্মনাভের ধাতুকৌমুদী এবং তাহার ব্যাখ্যাস্থানীয় 

ধাতুনির্য়, 
8 

ধাতুবিষয়ক নানা গ্রস্থকারের নামাদি ৪১ 

ধাতুসনব্ধীয় খডপুস্তকপ্রণেতৃগণ যেমন-_বাঁচকবািকরৎ হুধাকর ইত্যাদি ৪১ 

দণ্ডকধাতু ও দণ্ডকধাতুবৃত্তিকার ৪) 

গজথত্র ও গজস্থত্র ব্যাখ্যাকার শিবরামেন্ত্র যতি 8১1 

গ্রাতিপদিকপাঠ 
৪১৪. 

গ্রাতিপদিকপাঁঠ সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ 8১৫ 

গেয়দেবের পাণিনীয়গণ এবং বর্দমানের গণরত্রমহোঁদধি 8) 

গ্রাতিপদিকপাঠ পাণিনীয় হইলেও পাঁণিনিকুত নহে বলিয়া সন্দেহের অবকীশ ৪১1 

হত্রপাঠের সঙ্গে গ্রাতিপদিকপাঠ-বিষয়ক উপদেশের বর্তব্যতা $)। 

কাতন্ত্রের গ্রাতিপদিকপাঁঠ লুপ্ত হওয়ায় বৃত্তির দ্বার! তাহীর অভাবপুরণ এং 

দুর্গোন্ত স্বীদিপাঠের আঁকর 
6১1 

চান্দ্রগণপাঁঠ এখন সংস্কৃতভাষায় ছুল্নভ হইলেও তিব্বত ভাষায় সুলভ 8১1 

জৈনদের শাঁকটায়নীয় গণগ্রকাশ এবং হৈমগণপাঠ 831 

সৌপস্নসম্প্রদায়ে কাশীশ্বরগ্রণীত গণপাঠ $)। 

অন্ঠান্ট সম্জরদায়ে হ্বতন্থ গণপাঠের অভাবহেতু সুত্রব্যাখ্যাবসরে উহার পূরণ ৪£% 

লিঙ্গান্ুশীসন 
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কাহারও কাহার মতে £লিঙ্গমশিল্তম্ত বলিয়া পাণিনিুনি লিঙ্গানুশীসনের গ্রণেতা 

নহেন 
8১৭ 

লিবিশ মতে চন্ত্রগোমীর পর লিঙ্গীনুশাসনবিষয়ক সমন্তগ্রন্থের প্রণয়ন এবং 

লিবিশ মতবাঁদথণ্ডন 
৪১৬. 

লিঙ্গান্ুশাসনবিষয়ক নানা গ্রন্থ ঘেমন__পাণিনীয় লিঙ্গাহশাসন, ব্যাড়ীয 

লিঙ্গাম্থশীসন) শান্তনবীয় লিঙ্গানুশাসন চীন্দ্রলিঙ্ানশাসন। অমরসিংহীয 

লিঙ্গান্বশীসন, জৈনেন্ত্ীয় লিঙ্গ নুশীসন, বাররুচ লিঙ্গাশীন বা বরকুচিলিক্' 

হুর, হর্যদেবীয় লিঙ্গানুশীলন, বাঁমনীয় লিঙ্গ চশীসন। দুরগসিংহীয় লিঙ্গা 

শাসন, অভিনবশীকটায়নীয় লিঙ্গীনুশাসন, তৌজরাজীয় লিঙ্গানশাদণ। 



উদ্দেশ 

২৬৪ 

বুদ্ধিসাগরীয় লিঙ্গানুশীসন, হৈম স্বোপজ্ঞলিঙ্গাহ্থশাসন, জয়সিংহীয় লিঙ্গ- 
বাতিক, ইত্যাদি ৪২৬-২৮ 

লিঙ্গ নির্ণয়সন্বন্ধে আর্ষোপদেশ ৪২৯-৩১ 
লিঙ্গসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের মতবাদ এবং উপদেশ ৪৩২-৩ 

নিয়তলিঙ্গ শব্ধ, অনিয়ত লিঙ্গশব্দ, ত্রিলিঙ্গ নিয়তশব্ব এবং ্ত্রীপুংসাঁধারণ শব্ঙ ৪৩৩ 

দৃ্টিভেদে শব্ধ ছয় প্রকার--শুদ্ধ মিশ্র সন্ধীর্ণ আবিষ্ট উপসর্জন এবং অব্যক্ত ৪৩৩ 

শুদ্ধশবব একলিঙ্গে নিয়মিত, মিশ্রশব ছুইলিঙ্গে নিয়মিত, সঙ্ষীর্শব্ধ তিনলিঙ্গে 
নিয়মিত, আবিষ্টশব্ব অজহল্লিঙ্গঃ এবং উপসর্জনশব্দ বিশেষ্তলিঙ্গা্গত ৪৩৩-৪ 

অব্যক্ত শব্দের সর্বলিঙ্গতা ৪৩৪ 

লিঙ্গ বিবক্ষাধীন হইলেও বিবক্ষা লোকব্যবহাঁরানুবাদিনী, স্থতরাং প্রযোক্তার 

বিবক্ষাধীন নহে ৪৩৪ 

লিঙ্গব্যবস্থায় খধিবাঁক্যের প্রামাণ্য ৪৩৪ 

লিঙ্গসন্বন্ধে বহুগ্রস্থ থাকিলেও 'লিঙ্গমশিন্তং লোঁকা শ্রয়ত্বালিঙ্গস্য, তন্মান্ 

বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্ ভাস্োক্তি কর্মীকরণীয় ৪৩৪ 
৪৩৫-৬৪ 

ুপ্তালুণ্ত গ্রন্থ জানিবাঁর ওঁৎস্থক্যসম্বন্ধে লৌকিক প্রমাণ ৪৩৫ 

রামায়ণে নয়টী ব্যাকরণের উল্লেখ কিন্তু তাহাদের নাম অজ্ঞাত ৪৩৫ 

“ঘুগেষুগে ব্যাকরণম্, দৌর্গোক্তির সত্যতা ৪৩৫ 

ভাঙ্করোক্ত আটথানি ব্যাকরণের নাম অজ্ঞাত, কিন্ত বিন্্যেশ্বরী প্রসাদের মতে 

বোপদেবোক্ত আটজন আদিশীব্দিকের ব্যাকরণই ভাস্করা ভিপ্রেত ৪৩৫ 

বিন্ধ্যেশ্বরীমতের প্রত্যাখ্যান ৪৩৫-৬ 

বোপদেবের কবিকল্পক্রমে আটজন আদিশাব্িকের নাঁমোল্লেখ ৪৩৬ 

বোপদেবীয় শ্লোকে এতিহাসিক মহত্বের অভাব ৪৩৬ 

বঙ্ধমাঁনীয় শ্লোকোক্ত আটজন বৈয়াঁকরণের সংবাঁদ ইতিহাসের অন্তপযোগী ৪৩৬-৭ 

শ্রীতত্বনিধির শ্লোক এঁতিহাসিকযুক্তিসহ নহে ৪৩৭ 

ুপ্তালুপ্তভেদে সমস্ত ব্যাকরণের দুইটা বিভাগ ৪৩৭ 
পাঁণিনিপূর্বজ-পাণিনিপরজভেদে লুপ্ত ব্যাকরণসমূহের ভাগদ্ধয় ৪৩৭ 
পাঁণিনিগ্রন্থে দশজন আচার্যের নাম ব্যতীত অন্তান্ত পূর্ববাচাঁধ্যদের নামাতাব 

এবং তাহার কারণ ৪৩৭-৮ 

পাঁণিনিপূর্বজ আচার্ধ্যদের স্থিতিকালাদি নিরূপণ ৪৪০-৪ 
রস্থকারীয়ঙ্সোকে পাণিনিপূর্ববন্তী প্রাচা্যগণের এবং আচাধ্যগণের নাম ৪৪৩-৪৪৮ 



২], 

দেধাঁধিদেব শঙ্কর 

গ্রজাপতি ব্্ধা 

দেবগুরু বৃহস্পতি 

দেবরাজ ইন 

ভরদ্বাজ মুনি 

ভাগুরি মুনি 

কর্ধন্দ মন্করী 

কাশকতন 

সেনক 

কাশ্বাপ 
ক্ষোটায়ন 

চাক্রবর্ম্মণ 

আপিশলি 

ব্যাড়ি ( গ্রথম ) বা বুদ্বাক্তি 

শাকল্য 

বাস্কলি ভারদ্বাজ 

গাঁলব 

শকটি 

শাকটি 

শীকটায়ন 

গার্গ্য 

পাঁণিনিপূর্ববজ অস্ঠান্ আচাধ্যদের নাম ও বিবরণ 

জাতুকণ্য 

ব্যাগ্রপাঁদ ( গ্রথম ) 

ওদত্রজি 

স্থনাগ 

পৌঞ্চরসাঁদি 

বাজপ্যায়ন 

গুঁুহ্বরায়ণ 

ওপমন্তব 

কাঁখক্য 

$6$ 

86২ 
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৪8 

88১৭ 

8814 

88৬৭ 
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২1/৯ 

ওর্মশির! ৪৪৮ 

তৈটীকি ৪৪৮ 

শাকপৃণি ৪৪৮ 

শতবলাঙ্ষ ৪৪৮. 

মৌদগলা ৪৪৮ 

স্থৌলীবী ৪৪৮ 

পাশিনিপরবন্তী লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় ব্যাকরণসমূহের ও বৈয়াকরণদের নাম ৪৪৮ .. 

দ্বিতীয় ব্যান্্পাদের দশপাদঘুক্ত বৈষাত্রপদীয় বাঁকরণ ৪৪৮-৪৯ 

যশোভদ্রের জৈনব্যাকরণ ৪৪৮-৯ 

আর্যাবজম্বামীর জৈনব্যাক রণ ৪৪৮) ৪৫৯ 

ভুতিবলির জৈনব্যাঁকরণ ৪৪৮ 

ইন্দগোমীর এন্দব্যাকরণ* ৪৪৮) ৪৫5 

বাগ ভটের ব্যাকরণ ৪৪৮) ৪৫১ 

শীদত্তের জৈনব্যাকরণ ৪৪৮ 

চন্দকীর্তির সমজ্জভদ্রব্যাকরণ ৪৪৮, ৪৫১ 

প্রভাচন্দ্রের জৈনব্যাকরণ ৪৪৮, ৪৫০ 

অমরসিংহের বৌদ্ধব্যাকরণ ৪৪৮) ৪৫১ 
বৌদ্ধদের অষ্টধাতু * ৪০১-২) ৪৪৮) ৪৫১ 
জৈনদের পঞ্চবস্ত ৪৯১ 

৪8৫০ সিদ্ধনন্দীর জৈনব্যাকরণ ৪৪৮, 

* অনুমিত হয়। বৌদ্ধদের ইজগে[মিপ্রণীত উন্দব্যাকরণ চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল-_ 
(১) সিদ্ধচঙ্জ বা চিদ্ধচয়ন-__ইৎসিংকথিত “১11৮ 01204) (00116000105 01 00071017010201000700- 

01021 17)501000101)5 10841011) 210)701068 0101)00109 010170%781)19 01000109610, 

(২) সিদ্ধল্তত্র (0০011600107 0? ১৪০5১ [101] 3(7170210 11011070701071 0705 50000) 75 

[2101101 €0 

(১) ধাতুপাঠ (15151 06 09905 (91১6 16210701005 0965 10 0)6177068111785 ), 

(৪) খিল ( 90101167762 11550000025 17616101016 81007651060 01 0701 01100150 

0]) 10201176116686016 0, 

খিলের তিনটা বিভাগ ছিল-_ 

(ক) অষ্টধাতু ( অর্থাৎ ষে গ্রন্থে আটা মৌলিক বিষয় আচরিত হইয়াছিল, যেমন- সংন্গা, পরিতামা, 
সন্ধি, সুবন্ত, অব্যয়, কারক, তিঙন্ত এবং লকারার্থ। 

(খ) উঞ-_ইত্সংকধিত “৬/০701121 (00116000101 9090120)0 019501৬210105 [101)) 

71058175 ]1018076 2500 কৃৎ তদ্ধিৎ 210 সমাস 01061 0100 1620/0701560 1121101779801091 

009০0116 “অভিধানলক্ষপা; কৃৎ্তদ্ধিতসমাসাঃ' ) 
(গ) উপাদি। | 



২৮০ 

ভ্রেশ্বরস্থরির দীপকব্যাকরণ 

শ্রতপালের ব্যাকরণ 

শিবন্বামীর ব| শিবযোগীর ব্যাকরণ 

শ্রীবুদ্ধিসাগরের শ্রীবুদ্ধিসাগর ব্যাকরণ ( পঞ্চগ্রস্থী বা শবলক্ষণ ) 

উৎপলের ব্যাকরণ 

কেশবের “কৈশবীঃ ব্যাকরণ 

বাভটের ব্যাকরণ 

বিনীতকীত্তির ব্যাকরণ 

বিষ্যানন্দের €বিদ্যানন্দ ব্যাকষণ 

যমব্যাকরণ ( যমারিপ্রণীত ) 

বরুণব্যাকরণ 

রুদ্রব্যাকরণ $ 

সৌম্যব্যাকরণ 1 

বাযুব্যাকরণ 

শীদ্্বোধ ব্যাকরণ 

্স্থকাঁরীয় ক্লোকে পাণিনির ও পাঁণিনির পরবর্তী ব্যাকরণাদির নাম 
পাঁণিনিব্যাকরণ 

শর্বববন্মীর কাঁতন্ত্র ব্যাকরণ 

চন্দ্রের চান্দ্র ব্যাকরণ 

দেবনন্দীর জৈনেন্দ্রব্যাকরণ 

অভিনবশীকটায়নের শবানুশাঁসন 

ভোজরাঁজের সরম্বতীকগাভরণ 

ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিগুসার ব্যাকরণ 

হেমচন্দ্রের সিদ্ধহেমশবানশীসন 

সরত্বতীর সারম্বতব্যাকরণ 

বোপদেবের মুগ্ধবৌধব্যাকরণ 

পদ্মনাভের স্থপদ্মব্যাকরণ 

শ্রীজীব গোত্বামীর হরিনামামূতব্যাকরণ 

রি প্রয়োগরত্বমালা 
শা শীশ্পীশিস্টী টিসি শিস শী পাশা আপ? পপ ৬৮৮০৩ 4 ০ পে পি ০ 

$ সম্ভবতঃ রাঘবপাওবীয রাহগাওীয় টাকাকার শশধরের পিতামহ রুত্রসিংহ ইহার প্রণেতা । 
+ বোধ হয়, ইহা চান্তরব্যাকরণের সংক্ষি সংস্করণ । 

৪৪৮) 8৫১.২ 

৪৪৮১ 6৫২ 

৪৪৮) ৪৫২ 

৪৪৮) ৪৫২ 

৪৪৮) ৪৫৩ 

৪৪৮১ ৪৫৩ 

৪৪৮) ৪৫৩ 

৪৪৮) ৪৫6 

৪৪৮, 8৫৪ 

৪৪৮) ৪৫৪ 

৪৪৮) ৪৫৪ 

৪৪৮১৪৫৪ 

৪৪৮১ ৪16 

৪৫৪ 

816 

৪৫৫ 

6৫৫ 

৪৫৫ 

৪৫৫ 

61 

৪৫1 

৪৫6 

৪৫৫ 

8৫8 

৪৫৫ 

৪৫৫ 

৪৫! 

৪৫৫ 

৪৫৫ 

নি 



২৬ 

দুইভাগে বিভক্ত 

কাশ্যপের বালাববোধন 

মলয়গিরির শব্দান্ুশীসন বা মুষ্িসত্ 

রূপগোম্বামীর হরিনামামূত ব্যাকরণ 

বাঁমনের “বিশ্রীস্তবিদ্যাধরঃ ব্যাকরণ 

বদ্ধমানের 'হুত্রসার প্রক্রিয়া ব্যাকরণ 

উদয়চন্তরের “পাণিনীয়মতদর্পণ! 

ধনেশ্বরের প্রক্রিয়ারত্বমণি' ব্যাকরণ 

কুবের পণ্ডিতের শ্ত্রসাঁর। ব্যাকরণ 

অগয়দীক্ষিতের “হুত্রপ্রকাশ+ ব্যাকরণ 

কুষ্ণপণ্ডিতের “পদচন্দ্রিক৷ ব্যাকরণ, 

কাশীনাথের “শিশুবোধ ব্যাকরণ 

কাশীশ্বরের “শব্ধরত্বাকর? ব্যাকরণ 

যছুনন্দনের “জুমর কৌ মুদী+ ব্যাকরণ 
কবিকর্ণপুরের “চৈতন্তামৃত' ব্যাকরণ 

গোবিন্দনাথের “গোবিন্দ? ব্যাকরণ 

বেদাঙ্গরায়ের “পারসীক প্রকীশ” 

আবরাহাঁম্ রজরের “গ্র্যামেটিকা গ্রন্থমিয়া' 

বিজ্জল ভূপতির প্রবোধচন্ত্রিকা” 

ব্রদ্মানন্দ সরস্বতীর “রত্বমহোদধি এবং বত্বকোষ? 

সহজকীত্তির ধজুগ্রাজ্ঞ ব্যাকরণ? 

নারায়ণের “কারিকাবলী, 

নরহরির 'বালকবোধ ব্যাকরণ" 

ভরতমল্লিকের 'ভ্রুতবোধ' ব্যাকরণ 

রুষ্ণভট্টমৌনীর 'বৃত্বিদীপিকা, 

রাঘবেন্দ্রের “রাঘবেন্ত্রীয় ব্যাকরণ 

রামহরিপত্তিতের “পারিজাত” ব্যাকরণ 

তারানাথের 'আশুবোধ ব্যাকরণ" 

পাঁণিনিপরবর্তী অপ্রচলিত ব্যাকরণসমুহ ক্ষীণসম্প্রদায়-হীনসম্প্রদায়ভেদে 
৪8৫৫ 

পাঁণিনিপরবর্থী ক্সীণসম্প্রদায় ব্যাকরণ সমূহের এবং তত্ততপ্রণেতৃগণের নাম ৪৫৫... 

৪8 ৫৫-৬৩ 

৪৫৫.৬ 

৪৫৫-৬ 

পাঁণিনিপরবর্তী হীনসম্প্রদায় ব্যাকরণ সমূহের এবং তত্ততপ্রণেতৃগণের নাম ৪৫৬-৬৪ 

6৫৬-৭ 

৪6৫৬-৭ 

৪৫৬-৫ ৭) 

৪৫৬-৭ 

৪৫৬, ৪৫৮ 

৪৫৬? ৪৫৮ 

৪৫৬১ ৪৫৮ 

৪৫৬) ৪৫৮ 

৪৫৬) 9৫৮-৯ 

৪৫৬১ ৪৫৭৯ 

৪৫৬ ৪৫৭ 

৪৫৬১ ৪৫৯ 

৪৫৬) ৪৫৯-৬৯ 

৪৫৬) ৪৫৯-৬০ 

৪৫৬) ৪৬০ 

৪৫৬) ৪৬০ 

৪৫৩) ৪৬৪ 

৪৫৬) ৪৬৯ 

৪৫৬) ৪৬১ 

৪৫৬) ৪৬১ 

৪৫৬) ৪৬১ 

৪৫৬) ৪৬১-৬২ 

৪৫৬, ৪৬২ 

৪৫৬) ৪৬২ 
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ভট্টবিনাঁয়কের “ভাবদিংহ প্রক্রিয়া! ৪৫৭) ৪৬২ 

ব্লরামের প্রবোধপ্রকাশ' ব্যাকরণ ্ ৪৫৭) ৪৬২ 

বিনয়নুন্দরের “ভোজব্যাকরণ' ৪৫৭, ৪৬২ 

মদনপঞ্চাননের পপ্রক্রিয়ার্ণব” ৪৫৭, ৪৬২ 

চি্রপের দীপ" ব্যাকরণ ৰ ৪৫৭) ৪৬২ 

বরদরাজভট্ের পীর্ব্বী ণপদমঞ্জরী। | ৪৫৭) ৪৬৩ 

সংগ্রামসিংহের “বালশিক্ষা। ৪৫৭) ৪৬৩ 

রাঁমকিস্কর সরম্বতীর “আশুবোধ' ব্যাকরণ ৪৫৭) ৪৬৩ 

রামেশ্বরের “শুদ্ধাশুদ্ধবোধ ব্যাকরণ ৪৫৭) ৪৬৩ 

ক্ষুদ্র ক্র সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রয়োজন বিচার ৪৬৩-৬৫ 

নির্দেশ এবং উদ্দেশ-নির্দেশের তাৎপর্য ৪৬৪... 

“সমাসবচনমুদ্দেশ:, বিস্তরবচনং তু নির্দেশ?) উক্তি 6৬ 

গ্রস্থকারীয় শ্নোকোক্ত পাঁণিনিপূর্বজ ব্যাকরণসমূছের এতিহাসিক নির্দেশ. ৪৬৫" 

মাহেশ ব্যাকরণ ৪৬৫-৮৭ 

দেবাধিদেৰ মহেশ বা মহেশ্বর শব্বশান্ত্রের আকর এবং ব্যাকরণের প্রথম প্রবক্তা ৪৬1 

দেবা ধিদেব মহেশ্বর গ্রত্যাহী রস্ত্রের ও ধাতুসমূহের স্মরতা ৪৬1 

বর্তমানকালে মহেশ্বরস্থৃত ধাতুসমূহের ব্ূপান্তরপ্রাপ্তি এবং তদ্িষয়ক প্রমাণ ৪৬, 

মাহেশ থপুষ্পের স্তাঁয় অলীক নহে ৪৬ 

মাহেশের অস্তিত্বন্বন্ধে গ্রমাণ ৪৬৯... 

মাহেশ নাঁনাঁবিধ আর্ধপ্রয়োগের এবং উীন্দাদি ব্যাকরণের আকর ৪৬৬. 

পাণিনির শিবহত্রাদিগ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভবিষ্তপুরাগ ৪৬৭ 

পাণিনিগ্রন্থে মাহেশের নামত; অন্ুল্লেখের হেতু ৪৬৮৭১ 

মাহেশস্থিত শিবন্ত্রসমূহের আধ্যাত্মিক ভাঁব এবং তদুপরি নন্দিকেশ্বরের কাশিকা 

ও উপমন্যর তত্ববিমশিনী ৪৬ 

নন্দিকেশ্বর শিলাদমুনির পুত্র এবং শিবানুচর ৪৯ 

কিংবাস্তী উপেক্ষা করিলেও নন্দিকেস্বর বাংস্যায়নের পূর্ববর্তী ...8৬৯ 

শিবহৃত্র ও কাশিকা লইয়। হরগ্রসাঁদ শান্ত্রীর উক্তি ৪৬১ 

কাশিকাম্ুসারে শিবহত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ৪৬৯-৭৩ 

পাণিনির চতুর্দশ শিবহত্রপ্রাপ্তি সন্বন্ধে লৌকিক উক্তি ৪৭৩ 

শিব হইতে মাতৃকাক্রমোস্তবের বিশ্বস ভ্ান্তিমূলক ৪৭184 
শিক্ষাশাস্্ীয় স্বরাদিবিভাগের জন্ত শিবনুত্রোপদেশের অনুদান ভ্রান্তিমূলক ৪181 
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শিবহুত্রসমূহ কেবল ব্যাকরণবিষয়ক প্রত্যাহারের জন্তই পরিকল্পিত ৪৭৫ 
প্রত্যাহারশ্ত্র শিবশ্ত্রের নামান্তর ৪৭৫ 
প্রত্যাহারশব্দের অর্থ ও নিরুক্তি ৪৭৫ 

অল্পের দ্বারা বহুগ্রহণের কৌশল সুচনা করিবার জন্য শিবস্াত্র উদ্দিষ্ট ৪৭৫ 
শিবনুত্রীয় বর্ণোপদেশের উদ্দেশ্য লইয়া! কাত্যায়ন পতঞ্জলি ও জয়াদিত্যের উক্তি ৪৭৫ 
প্রত্যাহীরহ্ত্রের অন্তস্থিত হল্বর্ণ ইৎসংজ্ঞক ৪ ৭৫-৬ 
'উপদেশহজন্থনাসিক ই পাণিনিস্থত্র এবং “উপদেশ/শব্দের অর্থ ৪৭৬ 
চৌদ্দটী শিবন্ত্র হইতে বহুসংখ্যক প্রত্যাহারসংজ্ঞা করা সম্ভবপর হইলেও 

পাঁণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে মাত্র ৪১টী সংজ্ঞার প্রয়োগ ৪৭৬ 

পাণিনিপ্রযুক্ত ৪১টী সংজ্ঞার বিবরণ ও নিদর্শন ৪ খ৬-৯ 

'অইউণ১ এবং “লণত এই উভয় স্থত্রে প”কার থাকায় "অণ+ এবং “ইণ» নামক 

সংজ্ঞাদ্ধয়ের *ণকার লইয়। বিচার 8৭৯ 

"কার সম্বর্বীয় সন্দেহনিরাসের জন্য 'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি ন” হি 
সন্দেহাঁদলক্ষণম্” স্ায়ের প্রয়োগ রী ৪৭৯ 

'গকার সম্বন্ধীয় সন্দেহনিরাসের জন্য “পরেণৈবেণ,গ্রহাঃ সর্ধে......"ইত্যাদি 

ক্সলোকোৎপত্তি ৪৭৯ 
শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে ঞম্ সংজ্ঞার প্রয়োগ এবং পাণিনীয় ত্রিমুনি- 

ব্যাকরণে উহার অগ্রয়োগ ৪৭৯ 

'উণাদয়ো বহুলম্ স্তরের স্মরণহেতু প্রকারান্তরে পাণিনিনয়ে «এম্ঃনংজঞার 
অত্যুপগম ৪৮০ 

বাত্িকপাঠে £%য়এসংজ্ঞার প্রয়োগ থাকিলেও পাগিনির অষ্টাধ্যায়ীতে উহার 
অগ্রয়োগ ৪৮৬ 

“এম, এবং চিয়ত লইয়া পণিনিসম্প্রদায়ে ৪৩টী সংজ্ঞার প্রয়োগহেতু “স্যাদেকো 
উঞ্পবটেঃ.".”ইত্যাঁদি শ্লোকের উৎপত্তি ৪৮০ 

কৈয়টের মতে “রপ্রত্যাহার লইয়া ৪৪টী পাঁণিনীয় সংজ্ঞা ৪৮৪ 

'রপ্রত্যাহীরসম্বন্ধে পাণিনিপ্রবৃত্তির অস্থসন্ধান ৪৮০ 
'র” প্রত্যাহারবাদ এবং “র, প্রত্যাহারথগ্ডন ৪৮৯ 
“হ যব রট, “হুল্- প্রত্যাহারনুত্রদ্যয়ে একাধিকবার ছু/কার পাঠের 

প্রয়োজন-নিরূপণ ৪৮০-৮২ 
ছকারো দ্বিরুপাত্তোয়মটি শল্যপি বাতা” ইত্যাদি ক্সোক ৪৮৪ 

প্রত্যাহারসংজ্ঞা! মু্ধবোধে সমাহারসংজ্ঞা বলিয়া গ্রচলিত ৪৮১ 

সুস্্প 
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মুগ্ধবোধের সমাহারসংজ্ঞায় একটামাত্র হকারের সন্নিবেশ থাঁকিলেও শৃত্রপ্রস্থানে 
অন্ত হকারের গ্রহণ এবং “হো ঝস্/হতে তাহার প্রমাণ 8৮) 

শিবস্ত্রে দুইবাঁর হকারগ্রহণে মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদীসের অনুচিত 

কটাক্ষ ৪৮১৮২ 

 ভঞ৬ এবং “ঘঢধষ+এই দুইটা স্তরে ঘোষমহাপ্রাণ বর্ণসমূছের বিভক্ত পাঠ 
গ্রয়োজনমূলক ৪৮২৮৩ 

“ ফছঠথ-চট তব স্থৃত্রে পাঁচটা অধোষমহাগ্রাণ বর্ণের পর তিনটী অধোষ 

অগ্নগ্রাণ বর্ণের সন্মিবেশপূর্ববক তৎপরবর্তী “কপয়+ স্থত্রে অবশিষ্ট দুইটা 
অঘোষ অল্লগ্রাণ বর্ণের সন্মিবেশ দৃষ্ট হয়--ইহাঁর কাঁরণান্সন্ধান 8৮৫ 

গ্রয়োগরত্বমীলার টাকাকার জয়ক্ণের* মতে মাতৃকীক্রম মহেশ্বরপ্রোক্ত, কিন্ত 

শিবহুত্রসমূহ পাণিনিপ্রণীত-_এই মতবাদের নিরাকরণ 8৮ 
কালাপকদের মতে শিবস্ত্রসমূহ পাঁণিনিকল্পিত-_ইহার নিরাঁকরণ ৪৮৩. 
গাণিনির পূর্বের শিবসুত্রের গ্রচলনসন্বন্বীয় প্রমাণ 8৮৪. 

পাঁণিনির পূর্বে মহষি শীকটাঁয়নের খব্তন্ত্র শিবসুত্রের অনুম্মরণ 8৮ 
মহধি শীকটাঁয়নের পূর্বের ন্্ব্যাকরণে ইন্্ক্তৃক শিব্ত্রের উল্লেখ '  & 
শ্রতিন্মৃতির স্তাঁয় শিবহ্ত্রের পাঠীস্তর স্বাভাবিক ৪৮৬৮ 

 শিবগ্রসাদে পাঁণিনির শিবনুত্রলাত লইয়া ভবিষ্ুপুরাণের ঘোষণা 8৮ 

দঃ ব্যাকরণ ৪৮৮! 
ইন্দ্রের বৈয়াকরণত্বসন্বন্ধে শাস্্রীয় গ্রসিদ্ধি পপ 

দেবতাদিগের অন্থরোধে ইন্দ্রের এন্্রব্যাকরণম্মরণ ৪৮) 

এন্্রলোপের কারণ 8৮) 

এন্দ্রব্যাকরণের অস্তিত্বগ্রতিপাঁদক প্রমাণরাশি ৪৯) 

ইল্লের শািকত্ব লইয়া! কলিদাসের ও নিচুলকবির উক্তি 8 

বাজসনেয়িগ্রাতিশাখ্যে এন্তরনত্রপ্রপ্তি ৪৯ 

পাঁণিনির বহু পূর্ববর্তী খন্ব্যাকরণ লইয়া হিউএন্ চোয়াঙ্গের উক্তি 8৯ 

হরচরিতচিন্তামণিগ্রণেতা জয়দ্রথ কর্তৃক ধন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ | ৪৯1 
কথাসরিৎসাগরগ্রণেতা সৌমদেব কর্তৃক এন্দ্ব্যাকরণের উল্লেখ 87 

বৈষ্ঞবদের প্রতত্বনিধিতে এন্জব্যাকরণের উল্লেখ ও 
6১) 

চি 

বোপদেবের কবিক়ক্রমে ইন্দ্র শাষিকত্ শ্বীকার 

ক. জয়কৃফ সম্ভবতঃ কোচবিহারে ১৭ দৃটশতানীয মহারাজ আণনারায়ণের ভাত গঞ্চরতের অন্ততা র 

ছিলেন। ইনি সারমঞ্জনীপ্রণেত| নহেন। 
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অশ্থভৃতিন্বরূপাঁচার্য্যের সারম্বত প্রক্রিয়ায় ইন্জের নামগ্রহণ ৪৯১ 
/, 0. 3109]1 কর্তৃক এন্দরব্যাকরণের অস্তিত্বপ্রতিপাঁদন ৪৯১ 

কলাপের “সিদ্ধো বর্ণসমায়ায়” প্রভৃতি সথত্র প্রাত্বিকদের মতে ন্ত্রব্যাকরণ হইতে 
গৃহীত ৪৯১ 

কাতন্ত্রের ভবন্ত্যাদি সংজ্ঞা এন্তরব্যাকরণ হইতে গৃহীত ৪৯১-২ 
এন্ব্যাকরণে বররুচিকাত্যায়নের পাণ্ডিত্যহেতু পাঁণিনিনয়ে “লট, প্রভৃতি- 

স্থলে “ভবস্তী+ প্রভৃতি এন্দ্রসংজ্ঞার প্রবেশ ৪৯২ 

ধীন্্ব্যাকরণের ন্মর্তা দেবরাজ ইন্ত্র কিংবা ইন্্প্রমতির পিতা! বাগিন্্র তাহা লইয়! 
প্রাত্বিকদের বিবাদ এবং ততসন্বন্ধে গ্রস্থকারের উক্তি ৪৯২ 

জৈনমতে ইন্দ্রভৃতি*নামক শিষ্ের প্রতি মহাঁবীর বর্ধমানের শব্দোপদেশ হইতে 
এন্্রব্যাকরণের উৎপত্তি এবং প্রান্বিকপণ্ডিতাদিকর্তক এই মতবাদের 
প্রত্যাখ্যান ৪৯৩ 

বৌদ্ধসম্প্রদায়ে ইন্দ্রগোমীর প্রন্্রব্যাকরণ ৪৯৩ 

ইঞ্ঈগোমিপ্রণীত এন্দরব্যাকরণের প্রথম স্থত্র-_“সিদ্ধিরমুক্তানাঁং রূঢ়, . ৪৯৪ 

কাতশ্ত্রের লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ, সথত্রের জন্য এবং হৈমব্যাকরণের “সিদ্ধিঃ 

স্যাদ্বাদাল্লোকাৎ” সুত্রের জন্য শর্ববন্মী ও হেমচন্ত্র সম্ভবতঃ ইন্দ্রগোমীর 
নিকট খণী ৪৯৪ 

“সিদ্ধিরুক্তানাং রূঢেঃ স্ত্রটার জন্য ইন্্রগোমী আবার সম্ভবতঃ ইন্স্বত উন্দ- 
র্যাকরণের নিকট খণী ৪৯৪ 

ইন্দ্রগোমীর এন্ীবলম্বনে নালন্দার অধ্যাপক চন্্রবীর্ধি-কর্তৃক “সমস্তভদ্র নামক 

ব্যাকরণের প্রতিসংস্কার এবং পদ্যানবাদ ৪৯৪ 

নালন্দার অধ্যাপক সমন্তভদ্র সম্ভবতঃ 'সমন্ততদ্র নামক ব্যাকরণের মূলপ্রবন্তা ৪৯৪ 

প্রাত্িকগণ-কর্তৃক কাতন্ত্রের সমাস-তদ্ধিত প্রকরণে সমন্তভদ্রীয় শ্লোকের অনুমান ৪৯৪ 

প্রাত্বিকগণ-কর্তক কাতন্ত্রের দৌর্গব্যাথ্যানে বহু সমন্তভদ্্রীয় ক্লোকের 

উল্লেথান্মাঁন ৪৯৪ 

কোনও কোনও প্রাত্বিক-কর্তৃক কলাপস্থ কতপ্রকরণের ধন্্রমূলকত্বানমানা ৪৯৪ 
বৃহন্ন্যাসে হেমচন্ত্র-কর্তৃক শ্রতপালের নামোল্লেথ | ৪৯৫ 

কাতন্ত্রটীকায় ছুর্গসিংহ-কর্তৃক শ্রুতপালের নামোল্লেখ ৪৯৫ 

শুতপাঁল সম্ভবত: ইনরগোমি প্রণীত এন্দ্রের ্ যাথ্যাকার ৪৯৫ ২2৫০৯ ০ নি িনিতি 
" মগধের সন্নিহিত গোরবরা গ্রামে মে বহতি- নামক ব্রাহ্মণের উরমে এবং পৃথা দেবীর ডে ইনতৃতির জনম 
কাহারও কাহার মতে ইনি ৬*৭ হইতে ৫১৫ তুষটপূর্ববাব্ পর্য্যন্ত বিস্বমান ছিলেন। 



২৮5 

জৈনমতে শ্রতপাল দেবননদিকৃত ধাতৃপাঠের ব্যাথ্যাকার 8৯৫ 
একজনের পক্ষে ছুইটী সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ব্যাধ্যা করা সম্ভবপর কি না তাহার 

বিচার ৪১৫ 

বররুচি ও কাশীনাঁথ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাঁকরণপ্র্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৪৯ 

শ্রুতপাঁলও সম্ভবতঃ বৌদ্ধব্যাকরণের এবং জৈন ধাঁতুপাঠের ব্যাধ্যাকার 8৯1 
সর্ধবিষ্ঠানিধাঁন কবীন্দ্রচার্্যসরম্বতীর ুচীপত্রে ধন্দরব্যাকরণের উল্লেখ আছে) 

কিন্ত উহা ইন্রমিশ্রের ব্যাকরণ কি নাঁ তাহ! মন্ুন্ধেয় 8৮1 
হেচচন্ত্রকর্তৃক ইন্্রমিশ্রের নামোল্লেখ 8৯। 

ভাগুরীয় ব্যাকরণ ৪৯৬-৫$) 

ভাগুরি মুনিষ* পাণিনির পূর্ববর্তী 8৯৬ 

যাস্কের সামনময়িক কাখক্যমুনির বৃহন্দেবতায় ভাগুরির নামোল্লেখ 8১৪ 

সাঁংক্ষিপ্তসারকদের মতে ভাঁগুরি যাঁজ্ঞবন্ধ্যের পূর্ববন্ধী 8৯৪ 

জৈমিনিগৃহ্হত্রের তর্পণপ্রকরণে ভাগুরির নাঁমোল্লেথ 3১৪ 

সপ্তশতীর ষট্সংবাঁদান্ুসারে ভাগুরি মার্কাণ্ডেয মুনির সাঁগসমগিক ৪৯৬- 

ভাগুরির 'ত্রিকাগ' নামক কোঁষ 8৯1 

: ব্রিকাগ্তকোষ এখন লু কিন্ত প্রীচীনগ্রন্থে উহার প্রমাণ 9৯৭. 

ব্যাকরণাঁধিকরণে ভাঁগুরির নানাবিধ মতবাদ দেখিয়া ভাগুরীয় ব্যাকরণের 
অনুমান ৪৯৮-৫৪' 

“পিনদ্ধ' "পিধান' £পিহিতি? প্রভৃতি শব্দ মহাভারতে ও তাপ্যব্রাঙ্মণে দৃষ্ট হয, 

সুতরাং ভাগুরিমতে “অব' এবং “অপি” র অল্লৌপ প্রাকৃতভাঁষাঁর অনুকরণে 

নহে . 

ভাগুরী সম্ভবতঃ ভাগুরির ভগিনী (8 

ভাগুরীর সহিত নাস্তিক্যদর্শনের সম্বন্ধ থাঁকিলেও ভাগুরির সঙ্গে উহার কোনও 

সম্বন্ধ ছিল ন! 
৫5) 

শাঁখাবিশেষে ভাঁগুরি তর্পণজলের অধিকারী ৪৯৬) ৫$) 

ভাগুরির সম্পূর্ণ নাম_ত্রৌষ্টকি ভীগুরি উঠি 

০ তি শীত এপি শ্টিশীশীশোটিতি ২ শি পিল পপীশাটিপিস্দ ািাশিপ্স্পি পি পপ শিস ৯১ 2১৮১১ িলিনি সপ 25০ 

্ি ধৰি ত্রিবিধ-_মুখা, আতিদেশিক এবং তান্তীীক। মুখ্যধি যেমন বসি বামদেবাদি । আতিদেণি 

যেয়ন ম্িদাদাদি। তাত্ীয়ীকি যেমন বান্সীকি পরাশরাদি। বেদাঙ্গকর্তগণেও খিতববাবহার আর্ত বর 

কেছ ফেছ ভারি হইতে পতগ্রলি পর্যন্ত বৈযাকরণগণকে তাতীয়ীকর্মি বলেন। তবে যিনি যে খবিই টন 

কেন তাহাকে মুনি বলা! কোনও সম্প্রদায়ের মতে দোষাবছ নছে। 



২৬/৪ 

কর্মন্দি বিবরণ ব। কার্দন্দ বিবয়ণ ৫০২ 

কর্ধন্দমস্করিস্থত ভিক্ৃন্বত্রের পূর্ববৃত্তরপে ব্যাকরণসন্বন্ধীয় হুব্ররাশি 
কর্ধন্দিবিবরণ বা কার্শন্দবিবরণ নামে প্রসিদ্ধ ৫৩২ 

কবীন্দ্রাচার্য্যের হুচীপত্রে কর্মন্দিবিবরণের উল্লেখ ৫০২ 

কর্মন্দিবিবরণ এবং কার্মন্মবিবরণ-_-এই দুইটা নামের কারণান্সন্ধীনা ৫০২ 
পাঁণিনি কর্মনন্দের নাম করিয়াছেন ৫০২ 
কর্ণন্দের ভিক্ুহথত্র ব্যাঁসদেবস্থৃত ভিকষুসুত্রেরও পূর্ববর্তী ৫০২ 

কাশকৎজ ব্যাকরণ ৫৯৩-৫৩৭ 

কাশরুতনব্যাকরণের ম্মর্তী কাশকৃত্স্ন, কাঁশকৎন্স্ি নছেন &০৩ 

কবিকল্পত্রমে বোপদেবকর্তৃক কাশরৎশ্সের আদিশাৰ্িকত্ব ঘোষণা ৫০৩ 

কাতীয়হ্াত্রের এবং মহাভাস্বের মতে কাশকতক্সি মীমাংদক ছিলেন ৫০৩ 

পাণিনির অগ্টাধ্যায়ীতে ব্যাসদেবের নামোল্লেখহেতু এবং ব্যাঁসদেবের বেদাস্তসত্ে 

কাশকৎনের নামোল্লেখহেতু কাশকতন্নের পাঁণিনিপূর্ববজত্ স্বতঃসিদ্ধ ৫০৩ 

কৈয়টাঁচার্য্যের মতে আপিশলি-শা কল্য-চাক্রবর্শণের ন্যায় কাশরৃত্ন্ও পাঁণিনির 

পূর্ববর্তী ৫০৪-৫ 

অ্টাধ্যায়ীতে কাঁশকৎন্গের নাম না থাকিলেও পাঁণিনির নিকট কাশকতনন- 

ব্যাকরণ অবিদ্দিত ছিল না ৫০৫৬ 

পাণিনিস্থত্রবিশেষের শব্দবিন্তাসে কাশকতৎনস্থত্রবিশেষের শব্ববিস্তাস অনুস্বত 

হইয়াছে ৫০৬ 

পাঁণিনীয় গণপাঠে কাশকৎন্্রের নাম ৫০৬ 

জয়াদিত্য বা বামন কাশকতলসব্যাকরণ দেখেন নাই, কিন্ত ভর্ভৃহরি সম্ভবতঃ 
দেখিয়াছেন €৩৬ 

ভারদ্বাজসম্প্রদায়ে এবং সৌনাগসম্প্রদায়ে পারম্পর্য্যোপদেশ শুনিয়াই ক্ষীরশ্বামী 

কাশকতস্নের মতবাদ উঠাইয়াছেন ৫০৭ 

কাশিকাবৃত্তির এবং অমোঘবুত্তির মতে কাশকৎন্গব্যাকরণে তিনটী অধ্যায় ৫৪৭ 

কাশকত্ক্নব্যাকরণের কতিপয় স্থাত্র . ৫০৭ 

সেনকীয় ব্যাকরণ ৫০৭ 
অষ্টাধ্যায়ীতে সেনকের নাম ৫০৭ 

বহুপূর্বে মেনকীয় ব্যাকরণের তিরোভাব ৫৯৭ 
কাস্থপিব্যাকরণ ৫০৮ 

অষ্টাধ্যায়ীতে মহধি কাশ্কপের নাম ৫০৮ 



২১/০ 

কাগ্ঠপপ্রোক্ত কর্ন্তর এবং ব্যাকরণ উভয়ই 'কা্ঠপি নামে প্রসিদ্ধ ছিল 
কাশপির অত্যন্তলোঁপ 
বাঁজপনেয়িগ্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণবিষয়ক কাশ্ঠগীয় মতের উল্লেখ 

নিপাঁতসন্বন্ধে কা্ঠপীয়৷ শ্বৃতি 

দিংহলের বালাববৌধনপ্রণেতা কাশ্ঠপ কিন্তু মহষি কাশ্ঠপ নহেন 

বাঁলাববোধন চান্দরমূলক বৌদ্ধব্যাকরণ 

টা ব্যাকরণ 
- অষ্টাধ্যায়ীতে ক্ফোটায়নীয় মতবাদ 

মহাভাযে ক্ফোটায়নের শ্লোক 

যোগশান্ত্রে নামত: স্ফোঁটের অনুল্লেথ 

কক্ষীবৎপর্ববতে গঁশিজমুনির “ক্ফোটায়ন,নামে প্রসিদ্ধি 

ন্ফোটায়ন মুনি পাণিনির পূর্ববর্তী কিন্তু ব্যাসদেবের পরবর্তী 
যোগশাস্ত্রের ব্যাসভাম্তে ক্ষোটের ভাৎপধ্য থাঁকিলেও নামতঃ উহার অনুল্লেথ 

যোগশান্ত্রের ব্যাসভাম্য মহাভাম্বের পরবর্তী_এই মতবাদের প্রত্যাধ্যান 

: প্রাচীনযুগের পুত্র সংহিতাকীর পতঞ্জলি 

ব্যাসভাম্তোক্ত পতঞ্জলি সংহিতাকাঁর পতঞ্জলি, মহাঁভাস্কাঁর পতঞ্জলি নহেন 

চাক্রবর্ধগীয় ব্যাকরণ 
অষ্টাধ্যায়ীতে চাক্রবর্মণের নামোল্লেখ 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টে চাক্রবর্শণের নামোল্লেখ 

শীকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে চাক্রবর্মণের নামোল্লেখ 

গ্রীতিপদিকমাত্রের ধাতুজত্বকল্পনায় চাক্রবর্ধণের সম্মতি 

চাক্রবর্মণের ব্যাকরণে সকল বিভক্কিতেই দ্বয়' শবের সর্বনামতা| ঘোঁষণা 

মাঘের চাক্রবন্শ্ণীয়মতাঁমুসরণে পাঁণিনীয়গণের কটাক্ষ 

বাঁযুপুরাণের মতে চাক্রবর্মণ চক্রবন্মার হি এবং কাশ্ঠপের গোত্র 

াপিশদ ব্যাকরণ 
অষ্টাধ্যা়ীতে আপিশলির নামোল্লে 

আপিশলিবচনের গ্রামাণিকত্ 

আপগিশলি অপিশলের পুত্র ও সামতন্্র প্রণেতা 

আপিশলি যাজবন্ধ্যের শ্বণ্তর এবং যাঁজ্ঞবন্ক্য বৈশম্পীয়নের ভাঁগিনেয় ও শিল্ 

আপিশলি শীকল্যবৈশম্পীয়নাদির সামসময়িক 
মংস্যপুরাণের মতে আপিশলি ভূগুবংশীয় গোতরগ্রবর্তক খধিবিশেষ 
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২৮ 

আপিশলিপ্রোক্ত ব্যাকরণের নাম “আপিশল” ৫২০ 

বহুকাল পূর্বে আপিশলব্যাকরণের তিরোভাঁব ৫২০ 

নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আপিশলীয় স্ত্রোদ্ধার ৫২০-২১ 
অষ্টক” আপিশলের নামান্তর ৫২০ 

'তুরুস্ত প্রভৃতি ধাতুসম্বন্ধে আপিশলস্ত্র ৫২০ 
আপিশলের “শতাচ্চ ঠন্ততাঁবশতে' সুত্র ৫২১ 
আপিশলে “সময়া নিকষা হা ধিক্ অন্তর! অন্তরেণ” শব্দসমূহের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব ৫২১ 
আপিশলের “ধেম্ুরনঞ্জিকম্.*"* ত্র ৫২১ 

আপিশলের 'মন্তকর্ম্মণ্যনাদর উপমানে.." ইত্যাদি সুত্র ৫২১ 
ধাত্বস্তরযোগে বা” সম্ভবতঃ আগিশলসত্র ৫২১ 

আপিশলে পাণিনিম্বত “তদর্ম্, সুত্রজাতীয় হ্ত্রের অভাব ৫২১-২২ 

আপিশলির সুত্রপাঠ ধাতুপাঠ এবং গণপাঠ অর্থাৎ প্রাতিপর্দিকপাঠ এখন লুপ্ত ৫২২ 

আপিশলীয় শিক্ষা এখনও দুল্লভি নহে ৫২২ 

আপিশলীয় ছন্দো গ্রন্থের অন্তিত্বান্মমান ৫২২ 

আপিশলীয় ধাতুপাঠের তিরোভাঁব ও ৫২২ 

আপিশলীয় ধাতুপাঠে পাণিনীয় “অস ভূক" স্থানে “স ভুবি' পাঠ ৫২২ 

আপিশলীয় গণপাঠের তিরোভাব ৫২২ 

পাণিনীয় সর্বাদিগণ হইতে আপিশলীয় সর্বাদিগণের স্বতন্ত্রতা ৫২২-৩ 

পাণিনির সময়ে আপিশলের গ্রচলন এবং তৎসম্বন্ধে হরদত্তের উত্তি  ৫২৩-৩৫৪১ 

আপিশলির সম্প্রদায় এবং আপিশলীয়গণের নানাবিধ উক্তি ৫২৪ 

'গত্যর্থাদিযু কর্ম নীখাগ্যাদিষু কর্তৃতা” ইত্যাদি শ্লোক নবীনকৌমারদের মতে 

আপিশলীয়, বস্তৃত: কিন্তু উহ! মগ্ডনাঁচার্ধ্যগ্রণীত ৫২৪-২৫ 

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ ৫৩৫-৩১ 

| ব্যাড়িনামে ছুইজন শাবিকমুনি ৫২৫ 

বেদনিধি শৌনকভার্গবের শিল্প ব্যাড়ি পাণিনিপূর্ববজ ৫২৫ 

দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ি পাণিনির মাতুলপুত্র বা মাতুলপোত্র ৫২৫ 

অষ্টাধ্যায়ীতে 'ব্যাঁড়িঃ নামের অভাব থাকিলেও পাঁণিনির পূর্ববর্তী ও পরবর্থী 

গ্রন্থে ব্যাড়িনামের উল্লেথ $২৫-২৬ 

পতঞ্জলির মহাভাদ্বে ও ভর্তৃহরির দীপিকায় দাক্ষায়ণব্যাড়ি “সংগ্রহকার বলিয়া 

প্রসিদ্ধ 
৫২৬ 

বিকৃতিবন্লীকার ব্যাঁড়ি পাঁণিনির পূর্ববর্তী এবং কুলপতি শৌনকের সামসময়িক ৫২৬ 



৩. 

ব্যাকরণাধিকরণে প্রাচীন ব্যাঁড়ির গ্রন্থ ৫২৬ 

শাঁকল্যগাগ্যাঁদির সহিত ব্যাড়িয় উল্লেখ ৫২৬ 

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ পাঁশিনীয় ব্যাকরণের স্যায় ষ্টাধ্যায়ী $২৭ 

পাণিনির স্বাগতাঁদিগণে ব্যাঁড়ির পিতা ব্যড়মুনির নাম ৫২৭ 

অত্রিগণে ব্যাড়িগোত্রের পাঠ ৫২৭ 

কাত্যায়নের বাতিকপাঠে ব্যাঁড়ির নাম ৫২৭ 

ব্যাঁড়ির পাণিনিপূর্ববর্তিত্ব গ্রমীণসঙ্গত ৫২৮ 

সংগ্রহগ্রন্থর স্বরূপ এবং রাঁমায়ণে সংগ্রহগ্রন্থের উল্লেখ ৫২৮ 

মহাঁভাম়্ে দাক্ষায়ণরুত সংগ্রহের উল্লেখ ৫২ 

ভর্তৃহরির মতে দাঁক্ষায়ণই সংগ্রহকার ব্যাঁড়ি ৫২৯ 

ভর্তৃহরির মতে সংগ্রহের প্রীরস্তে “সিদ্ধাশবের সঙ্জিবেশহেতু কাত্যায়নের 

বার্টিকারন্তে “সিদ্ধ শব্দের গ্রয়োগ ৫২১ 

ভর্তৃহরির মতে সংগ্রহে চৌদ্দহাঁজার বিষয়ের সঙ্গিবেশ ৫২৯ 

নাগেশাদির মতে সংগ্রহ লক্গঙ্নৌকাঝুক ৫২৯ 

পুণ্যরঁজের কথায় উপপক্ন হয় যে, দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি পাঁপিনিনয়াহসারে গ্রাচীন 

ব্যাড়ীয় সংগ্রহের প্রতিসংস্কার করেন ৫২১ 

দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়ির সংগ্রহ গ্রাঁচীন সংগ্রহের প্রতিসংস্কীর (19706: ঢ800108101) ৫২৯ 

এরপ গ্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ বিরল নহে, যেমন-_দৃঢ়ব্লগ্রতিসংস্কৃত বর্তমান চরক- 

সংহিতা) চন্দ্রটপরিশোধিত বর্তমান সুক্তুত, চশ্্রগোমিপ্রতিসংস্কত চীশ্দর- 

ব্যাকরণ, ছূর্গসিংহাদিপ্রতিস-স্ত ও পরিবন্ধিত বর্তমান কলাপ 

ইত্যাদি ৫২৯৩০ 

ব্যাঁড়ির লিঙ্গানুশীসন 
৫৩, 

ব্যাড়ির 'উৎপলিনী” কোষ &৩, 

উৎপলমাঁলিনী উৎপলিনী নহে ৫৩ 

উৎপলমালিনী শুভাঙ্গ প্রণীত ৫৩) 

শাকল্য ব্যাকরণ 
$৩১-৩ 

অষ্টাধ্যায়ীতে শাকল্যের নাম ও মতবাঙ্গ ৫৩১ 

কাত্যায়নের গ্রাতিশাখ্যে শীকল্যের নাম ও মতবাদ ৫৩১ 

শীকল্য শকলমুনির অস্তরীপত্য ৫৩) 

শাকল্যপ্রোজ্ত ব্যাকরণের নামও শাকল্য ৫৩) 

শাফল্য শৌনকীয় খক্প্রাতিশাখ্োয় মূল প্রবক্তা কিনা তাহাক্ষ সমালোচন! ৫০১ 



৩/৬ 

শাকল্যের পীঁচটী গ্রধান শিষ্ত- মুদ্গল গালব শালীয় বাংস্য এবং শৈশিরি ৫৩২-৩ 

শাকল্যশিল্পপ্রবর্তিত শাখাসমূহের “শাকলশাখা” নামে প্রসিদ্ধি ৪৩২ 
যাস্কের নিরুক্তে এবং শৌনকের খক্প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের নামাদি ৫৩২ 

বৃহদ্দেবতাঁর অন্বাঁকা্গক্রমণীমতে শাকল্য-সংহিতায় ১৫৩৮২৬ পদের সন্গিবেশ ৫৩২ 

শাকল্য-সংহিতার প্রণয়নান্তে দেবগণের বর্ষণসম্ন্ধে পতঞ্জলির উক্তি ৫৩২ 

বায়ুপুরাণের মতে শা! কল্যমুনি বেদবিত্তম এবং ব্রদ্মাগ্পুরাণের মতে তিনি বেদমিত্র 
ও দেবমিত্ত বলিয়! প্রসিদ্ধ ৫৩২ 

্রদ্ষাগুপুরাণের মতে শাকল্যমুনি সত্যশ্রীর শিশ্ত এবং রথীতর শাকপুণির ও 
বাস্কলি ভারদ্বাজের সহপাঠী €৩২-৩৩ 

বৃহদারণাকের মতে শাকলা উত্তরভারতীয় মুনিদের অগ্রণী ৫৩৩ 

যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক শাকলোর দর্পচূর্ণ ৫৩৩ 

বেঙ্কটাচল কর্তৃক শাকল্যস্থত্রের উল্লেখ রত 

চারদ্বাজীয় ব্যাকরণ ৫৩৪-৩৪ 

অষ্টাধ্যায়ীতে ভারদ্বাজ নামের উল্লেখ ৃ £৩৪ 

পাণিনির পক্ষে ভারদ্বাজব্যাকরণ দেখা সম্ভবপর ৫৩৪ 

তরদ্বাজগ্রকাশিত ধন্ত্রমতবাঁদই সম্ভবত: ভারদ্াজীয় ব্যাকরণের আকর ৫৩৪ 

অষ্টাধ্যায়ীতে 'ভারদ্বাজ”শবদ গ্রন্থকারের উদ্দেশে প্রযুক্ত ৫৩৪ 

পাণিনিস্বত ভারদ্বাজ সত্যশ্রীর শিল্ত বাস্কলি ভারদ্বাজ এবং শাকপুণির সহপাগী ৫৩৪ 

ন্ধাগুপুরা ণমতে গার্গ্যমুনি বাস্কলি ভারদ্বাজের শিল্প ৫৩৪ 

পাণিনির পরেও ভারদ্বাজসম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা ৫৩৫ 

পাঁণিনিস্থত্রের উপর ভারদ্বাজসম্প্রদায়ের বাপ্তিক ৫৩৫ 

ভারদ্বাজের শ্রোতস্থত্র ও গৃহানথত্র ৫৩৫ 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে এবং যাজ্ঞবন্ধ্যস্বৃতির উপর বিশ্বরূপের “বাপক্রীড়া” নামক 

ব্যাখ্যায় ভারদঘাজের ও ভারদ্বাজস্থত্রের উল্লেখ ৫৩৫ 

গালব ব্যাকরণ ৫৩৬ 

অষ্টাধ্যায়ীতে গালবের নামাদি এবং মহাঁভাস্ে গালবসম্প্রদীয়ের উল্লেখ ৫৩৬ 

পুরুষোত্বকর্তৃক এবং পন্মনাভ কর্তৃক গালবীয় মতের উল্লেখ ৫৩৬ 

গালবমুনি শীকল্যের শিল্ত এবং গালবশাথা “শাকলশাখা” নামে প্রসিদ্ধ ৫৩৬ 

শ্মৃতিচন্দ্রিকায় ও কালমাধবে গাঁলবীয় স্বতির প্রামাণ্য গ্রহণ ৫৩৬ 

শৌনকের বৃহদ্দেবতায় গালব নামের উল্লেথ ০2 

বেদের ক্রমকার গালব বৈয়াকরণ গালবাপেক্ষা প্রাচীনতর ৫৩৬ 

৭ 
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বৈয়াকরণ গালবই সম্ভবতঃ শিক্ষাশাস্ত্ের প্রবক্তা রর 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং গার্গীয় ব্যাকরণ বা অক্ষরতনত্রসূত্র . ৫১ 
ছুইজন শীকটায়ন_জৈনদের অভিনব শাকটায়ন পাঁণিনিপরজ এবং হিলুদের 

মহধি শীকটায়ন পাঁণিনিপূর্বরজ ৫৩, 

অভিনব শাঁকটায়নের 'শব্ান্ুশাসন' নামক ব্যাকরণ নবমথুষ্টশতাবীতে প্রণীত 

এবং এখনও জৈনসমাজে গ্রচলিত ৫৩1 

মহধি শীকটায়নের “শাকটায়ন, নামক ব্যাকরণ অর্থাৎ ত্রিমুনিব্যাকরণ 

পাণিনিযাস্কাদির পৌর্বভবিক এবং এখন অত্যন্ত লুণ্ 1৩ 

বর্তমানকালের ত্রিমুনিব্যাকরণ পাণিনি-কা ত্যায়ন-পতঙ্লিম্থত এবং পুরাঁকালের 

ত্রিমুনিব্যাকরণ শকটি-শাঁকটি-শীকটায়নস্থৃত ৫৩, 

কাঁতন্ত্রপরিশিষ্টে এবং তদ্ব্যাখ্যায় শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণের উল্লেখ ৫৩ 

অভিনব শাকটায়নের শব্দানুশীসনস্থিত “রোহফোহস্স্থব রূপরাত্রিরথন্তরে” হৃত। 

পাঁণিনির “অহন্ঠ সুত্র, কাত্যায়নের 'কুত্ববিধাবহ্কোরূপরাতিরথস্তরেঘূপ- 

সংখ্যানম্ঃ বাঙ্তিক এবং মহষি শাঁকটায়নের “খক্তন্ত্রব্যাকরণ-স্থিত “ছোরা 

স্বোরু, সুত্র লইয়া সমালোচনা ৫৩. 

ব্যাস্রভৃতির “নাম চ ধাতুজমাঁহ ব্যাকরণে শকটন্ত চ তোঁকম্” ইত্যাদি ক্গৌকে 
মহধি শাকটায়ন এবং তদীয় ব্যাকরণ উদদি্ট 4৫ 

“তোকশব কৈয়টমতে অপত্যবাচক হইলেও শাকটায়ন মুনি প্রথমপ্রকৃতি 

শকটের অন্তরাঁপত্য, কাঁরণ 'অপত্য/শব্ধ পো্রাদিপর্যয য়ও হইয় থাকে 1 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের “মণীবাঁদিযু চ” স্থাত্রের বৃত্তিভাগে প্রাচীন শাকটায়নীয় 

ব্যাকরণের উদ্দেশে €্রিমুনি” শব গ্রযুক্ত,পাঁণিনীয় ব্যাকরণের উদ্দেশে নাহ্ (৬ 

পরিশিষ্টগ্রবোধকূদ্ গোপীনাথ তর্কাচাধ্যের মতে শাঁকটাঁয়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণের 

কর্তা শকটি শাঁকটি এবং শাকটায়ন (৩. 

শকটি সম্ভবতঃ গ্রথমগ্রকৃতি শকটের নামান্তর বা তাহার ভ্রাতা) শাকটি 

শকটের অনস্তরাপত্য অর্থাৎ পুত্র, এবং শাঁকটাঁয়ন শকটের অন্তরাপত্য 

( সম্ভবতঃ পোত্র ) 

গণরত্বমহোদধিকৃদ বর্ধমানের মতে শাকটায়নকে খকটাঙ্গজ, অর্থাৎ শকটের 

পুত্র বলা যাঁয় না, কারণ শীকটাঁয়ন শকটের যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য 

শীকটায়নীয় এবং পাঁশিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণঘয়ের পার্থক্য £গ 
উভয় ত্রিমুনিব্যাকরণ প্রামাণিক হইলেও বর্তমানকালে পারাশরী স্থতির গ্থায় 

পাঁণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণের বলব 

(৩ 

০ 
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শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ ীতব্বনিধিপ্রভৃতি গ্রন্থে 'শাকটায়ন বলিয়! প্রসিদ্ধ ৫৩৯ 

অষ্টাধ্যায়ীতে, নিরুক্তে এবং প্রাতিশাখ্যে শাকটায়নের নাম ও মতবাদ ৩৯ 

প্রাচীন শাকটায়নব্যাকরণে চারিটী অধ্যায় ছিল ৫৩৯ 

প্রাচীনশাকটায়নীয ব্যাকরণে শিবহ্যত্রের অত্যপগম ৫৩৯ 

মহধি শাকটায়ন পাত্ডিত্যাভিমানী বলিয়! কথিত ৫৩৯ 

শাঁকটায়নের চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতা ৫৩৯ 

শ'কটায়নোপনিষদ্ এবং তছুপরি ভগবান্ শঙ্করাঁচার্য্যের ভাস ৫৩৯ 

শুতিশাস্ত্রে শীকটায়নীয় বচনের প্রামাণ্য ৫৩৯-৪০ 

শাকটাঁয়নের খকৃতন্ত্রব্যাকরণে পুরাকীলের আর্ী গাথা ৫৪০ 

মষ্টাধ্যায়ীতে খক্তন্স্ত্রসমূহের সম্গিবেশ ৫৪* 

শোৌনকের বৃহদ্দেবতায শীকটায়নের নাম ও মতবাদ ৫৪১ 

শৈশিরীয় শিক্ষায় শীকটায়নের নাম ৫৪১ 

শাকটায়ন শাকল্যশিল্ প্রবন্তিত শৈশিরিশাখার অন্তর্গত ৫৪১ 

প্রাতিপদ্দিকমাত্রে শাকটায়নের ধাতুজত্বকল্পনায় গ।গোযর প্রতিবাদ ৫৪১ 

শাঁকটাযন গার্গ্যের বর্ষীয়ান্ সাঁমসময়িক - ৫৪১ 

গার্গ্যমুনি গরগবংশসম্ভৃত ( এবং গাগির গুরসে ও বলাঁকাঁর গর্ভে উৎপন্ন হন ) €৪১ 

বৈয়াকরণ গাঁগ্য বৃহদারণ্যকোক্ত গার্গী বাঁচরুবীর ভ্রাতুষ্পর 8৪১ 

|গাঁয় ব্যাকরণ-__“অক্ষরতন্ত্রসূত্র ৫৪১ 
অঙ্ষরতন্্স্ত্ই গাঁগীয় ব্যাকরণ ৫৪১ 
পাণিনির অষ্টাধ্যামীতে গাগ্যের নাম ও মতবাদ ৫৪১ 

বাঙ্কলি ভারদ্রাজ শব্দবিষ্ঠায় এবং মহারাক্গ 'অজাতশক্র কাশ্য ও পিপলাদ 

ব্রহ্মবিষ্ভায় গাগ্যমুনির আচার্য্য ৫৪২ 

গার্গোর সামবেদীয় পদপাঠ ৫৪২ 

যাস্কের নিরুক্তে গাগ্যের নাম ও মতবাদ ৫৪২ 

গাকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্যের প্রতিবাদ ৪৪২৯২ 
উপসর্গের লক্ষণ লইয়া শাকটাণন-গার্গ্যের মতভেদ ৫৪২ 

শাকটায়ন-গার্গ্যের এইরূপ মতভেদে যাকের গার্গী মত সমর্থন ৫৪৩ 
নামমাত্রেরই ধাতুজত্র লইয়া শাকটায়ন-গাগ্যের বাদ গরতিবাদ ৫৪৪-৬২ 

ক্রিয়াই ধাতুর অর্থ এবং ফলান্বন্ধী যত্ুই ভাবনা বা ক্রিম ৫৪৪১ ২৫৩ 

ধাতু দিবিধ-ক্রিয়াবচন এবং ভাববচন্ ৫৪৪ 

ক্রিয়াবচনধাতু ক্রিয়ার সাধ্যতাবস্থা বা 'মাধ্যাতপদভাব 188 



৩০ 

ভাববনধাতু ক্রিয়ার সিদ্ধতাবন্থা বা নামীভূতপদভাব ৫8 
ক্রিয়ার সাধ্যতাবস্থ! এবং সিদ্ধতাবস্থা লইয়া ভর্তৃহরির এবং ভট্োজির উক্তি ৫$ 

ভাঁবসন্বন্ধে বা্ধ্যায়ণির মতবাদ এবং ভাববিকারসন্বন্ধে তর্তৃহরির উক্তি 18 

গ্রাতিপদিক ধাতু নহে, কিন্তু ধাতুজ $) 

শাকটায়নমতে গ্রাঁতিপদ্দিকমাত্রই ধাতুজ, (কারণ উহাতে ধাতু অন্তরীনবৃত্তি 

হইয়া থাঁকে ) (81 

শাকটায়নমতে প্রাতিপদিকসমূহের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষক্রিয়, কতকগুলি 

প্রকল্লাক্রিয় এবং কতকগুলি অবিজ্ঞাতক্রিয় ৫৪1 

অবিজ্ঞাতক্রিয় প্রাতিপদ্দি কস্থলে উন আবশ্যক ৫91 

উহ্ন সম্বন্ধে শ্লৌকবাঁ।' ককার ব্যান্রভৃতির ও পতগ্রলির পরামর্শ ৫8 

উহন দ্বারা ডিখাদিশব্ের ব্যুৎপত্তিনির্ঘয় 494-7 

অবায়ের গ্রাতিপন্দি কত্বসিদ্ধি ৫9, 

গা্্যমতে প্রাতিপর্দিকসমূহের মধো কতকগুলি প্রত্যঙক্রিয় বা যৌগিক, 
কতকগুলি গ্রকল্নযক্রিয় বা যৌগরূঢাদি এবং কতকগুলি অধিদ্যগানক্রি বা 

রূঢ় অর্থাৎ সাঞ্ষেতিক (8? 

গার্গ্যমতে সমুদায়শক্তির সহিত অবয়বশক্তির সম্বন্ধ না থাকায় গৃার্থে মগ 

বা নিপুণার্থে কুশল প্রভৃতি যৌগিকরূঢ় শব্ধ অবিদ্যমানক্রিয় ৫1 

যৌগিকত্ব রূঢ়ত্ব যৌগিকরূঢৃত্ব এবং যৌগরঢ়ত্ব লইয়| শা্ধিকগণের উক্তি ৫81 
গাগীয়মতে প্রকৃতি প্রত্যয়ান্ছনারে যে শব্দের অবয়বার্থ পাওয়া যায় না তাহা 

অব্যুৎপন্ন গ্রাতিপদিক বা রূঢ় ৫৪৭ 

 প্র্কাতিপ্রত্যয়ান্থুসারে যে শব্দের অবয়বার্থ সমুদায়ার্থের সহিত অদ্বিত 

নহে তাঁহাও রূটি* বা অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক শব্ধ 481 

স্থপগ্মমকরন্দে গার্গীয়মতের প্রপঞ্চ 187 

গার্্যমতে যে সকল প্রাতিপদ্দিকের উদাত্তাদি স্বর এবং প্ররুতি প্রত্যয়বিভাঁগ 

সুত্রার় তাহারাই ধাতুজ বা যৌগিক, কিন্তু অশ্বাদিশব সংবিজ্ঞাত 

অর্থাৎ সাঙ্কেতিক ব রূঢ় 

গার্গামতে প্রকল্পক্রিয় নামের সহিত অবিজ্ঞাতক্রিয় বা অবিদ্দিতক্রিয় 

নামের পার্থক্য শুন্যতা 

461 

৫৪7 

* রাট়ির লক্ষণ লইয়! শান্ত্রাস্তরে উক্ত হইয়াছে__ 

শষাজ্মিক! সতী রাট়ি ভবেদ্ োগাপহারিণী | 

কল্পনীয়! তু লভতে মাত্বাৰং যোগধাবত; ॥ 
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গাণ্যমতে শবস-স্কারের জন্ত যোগর্ঢত্ব বা যৌগিকরঢত্ব কেবগ্গ র্যতব- 
পক্ষেই অবধার্ধ্য | ৫৪৮ 

গার্গ্যের কথায় শাকটায়নপক্ষের উত্তর ৫৪৮-৯ 

গার্্য-শাকটায়নের বাদপ্রতিবাদে যাক্কের সিদ্ধান্ত ৫8৯-১ 

ধাতুবাচ্যক্রিয়ার ধর্মান্থসারতঃ বস্তর নামকরণে গার্গের আপত্তি এবং 

তাহাতে শাকটায়নপক্ষের উত্তর 4৫১-৫৩ 

পপৃথিবী'শব্ের নিকক্তিগত অর্থে গার্যের আপত্তি এবং তাহাতে শাকটায়ন- 
পক্ষের উত্তর ও যাস্কের সিদ্ধান্ত . ৫৫০-৫ 

গাগ্যমতে পদসংস্কারের জন্য একটী পদে ছুইটী বা ততোধিক ধাতুর কল্পন! 

অপ্রসিদ্ধ, স্থতরাং হেয়) কিন্তু শাকটায়নমতে স্থলবিশেষে রূপ কল্পনা 

শ্রতিসঙ্গত ও তাহাতে যাঁঙ্কের সমর্থন &৫৫-১০ 

উত্তরকালভাবিণী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ববঁৎপন্ন বস্তর নামকরণে গার্গোর আপি 
এবং তাহাতে শাঁকটায়নের উত্তর ও যাঙ্কের সিদ্ধান্ত 4৬০-২ 

গ্ুৎপন্তিবাদ স্মৃতিসম্মত, অব্যুৎ্পত্তিবাদ সূত্রকারদের বুদ্ধিমা ্ রোগুপ্রেক্ষিত ৫৬০-৮৫ 
প্রাচীনকালে অব্যুৎপত্তিবাঁদীদের দুইটী সম্প্রদায় ৫৬৩ 

প্রাচীন অব্যুৎপত্ভিবাঁদী্দের প্রথমমশ্প্রদায়ান্তর্গত বৃদ্ধকাতন্ত্রা্দিকর্তৃক রুৎ- 
প্রত্যয়াস্ত প্রত্যক্ষক্রিয় পাঁচকাদিশব্দেরও রূঢ়ত্বকল্পনা ৫৬৩ 

এই সম্প্রদায়ের মতাহুসারে সর্ববন্মীর সম্বন্ধে ছুর্গসিংহের 'বুক্ষাদিবদমী 

রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কতঃ ইত্যাদি উক্তি ৫৬৩ 
এ অশ্প্রদায় কর্তৃক পাচকাদিশব্ের প্ররুতি প্রত্যয়লভ্য অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্ডি- 

দোষারোপ এবং শাকটাঁয়ন-মতাবলম্থিগণ কর্তৃক তাহার খণ্ডন ৫৬৩ 
মব্যুৎপত্বিবাদীদের অন্থা সম্প্রদায় দুইভাগে বিভন্ত-অতিগ্রাচীন এবং অনতি 

প্রাচীন ৫৬৩ 

মতিপ্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে গাগ্যমুনি কত্তৃকি শব্দের দুইটা বিভাগ স্বীকার-- 

যৌগিক এবং পট অর্থাৎ সাঙ্কেতিক (901) 01106101181 ) ৫৬৩ 

ইহাদের মতে যোগরূঢ় মৌগিকরূঢ় অর্থাৎ স্থিত এবং সংপক্ষিতাদি শব্দসমুহও 

রূঢ় বা সাঙ্কেতিক এবং উপাদিব্যবস্থা ও উহন অশাস্ত্রীয় ৫৬৩ 

অনতিপ্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাণিনি অন্যতম 7 ভীহার শিল্ঠ ব্যাস্ত ঠতিকর্তুক 

নিরুক্ত এবং ব্যাকরণের বিরোধপরিহারের জন্য উণাদিকশব্ধের এবং উ্নন- 

প্রক্রিয়ার শাস্ত্ীয়ত্বস্বীকাঁর ৫৬৩-৪ 

মহাভাস্ে ব্যাপ্রভৃতির মতবাদ অত্থ্যুপগত প্রপঞ্চিত এবং উদাহ্থত ৫৬৩-৪ 



৩1৮৪ 

প্রাটীনদের মধ্যে ব্যুৎপত্তিবাদ ও অব্যুৎপতভিবাদ লইয়া বাদবিসংবাদের কারণাম্- 

সন্ধান ৫৬৪-৬। 

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিল্যা্দির মতামত ৬৫৭৩ 

'উণাদয়ো বছলম+ 'ভৃতেৎপি দৃশ্বাস্তে' ভবিষ্ঘতি গম্যাদয়ঃ “ভীমাদয়োহপাদানে' 

তাভ্যামহতোঁণাদয়* প্রভৃতি সথত্রের প্রণয়নহেতু পাঁণিনিগ্রন্থে শীকটায়- 

নীয় মতবাদ একেবারে পরিত্যক্ত নহে $৬৫.৮ 

ভাস্তবার্তিকে 'উপাদয়োৎব্যুৎপন্ানি প্রতিপদিকানিপরিভাষার অর্থা্গন্ধান 

এবং পাণিনির প্রাতিপদিকবিজ্ঞানকথন ৫৬৮-৬১ 

বুত্তিকাঁর ছুর্গসিংহ করৃকি শর্রবর্মীর বৃদ্ধকা তন্ত্র্মত অবুৎ্পত্তিপক্ষতা- 

কল্পনা ৫৬৯৭০ 

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাঁচকাঁদি শব্ষের রূঢ়ত্বাবধারণ কিন্তু শর্কবর্মার অভিপ্রেত নহে ৫৬৯-৫৭, 

ধাতোত্ৃশবন্তায় ধাতো ব্রা তুমস্তাদিচ্ছতিনৈককর্তৃকাঁ্' 'তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ? 

'কর্তৃকর্মমণোঃ কৃতি নিত্যম্ নন নিষ্ঠাদিষুঃ প্রভৃতি হ্যতরর প্রণযনহেতু শর্ম- 

বন্মীকে বৃদ্ধকাতস্ত্রাদের যায় অব্যৃৎপন্নত্ববাঁদী বলা মঙ্গত নহে ৫৬১-৭, 

আয়াবিমুখ শতবাঁহনকে স্বল্পকাঁলে ব্যাকরণ শিখাইবাঁর জন্ট 'আখ্যাতপদভাবের 

সঙ্গে সঙ্গে নাঁদীভূত পদভাবের মৌখিক উপদেশ দিবার সংকল্ 

অসম্ভব নহে ৫৭০ 

কলাঁপের শেষে দৌর্গবৃত্ধিসহ পঞ্চপাঁদাত্মক উণাদিগ্রকরণ ৫৭ 

তাঞ্জোরগ্রবাদান্সারে কাঁতম্ত্রৌণাদিস্ত্রের প্রণেত। দুর্গসিংহ ৭৫ 

সর্বধর উপাধ্যায়ের “উপাঁধ্যায়সর্ধন্য এবং রমাঁনাথ চত্রবন্তীর “সারনির্ণয। 

কাতস্ত্রোণাদিস্তরবৃত্বির ব্যাখ্যাস্থানীয় ৫৭5 

বঙ্গীযসংস্করণে কাঁতক্ত্রোণাদি প্রকরণের পীঁচটী পাদ কিন্ত দাক্ষিণাত্যে উহার 

ছয়টী পাদ এবং স্ত্রাধিক্য ৫০1 

চান্ব্যাকরণে শীকটায়নীয় মতবাদের বলবত্তা 1৭) 

চন্্রগোমীর ওণাঁদিক হুত্রপাঁঠ তিনপাদে বিভক্ত এবং চান্দ্রের পরিশিষ্টম্ব্ূপ ৫৭) 

উপাঁদি লহয়। জৈনসম্প্রদায়ে দেবনন্দীর জৈনেন্ত্রব্যাকরণে অভিনব শীকটায়নের 

শব্দাুশীসনে, হেমচন্ত্রের হৈমব্যাকরণে এবং মলয়গিরির মুষ্টিহণে 

পাঁণিনিই অন্ত ৫) 

উণাঁদি লইয়| জৈন শব্দান্তশীসনে শীকটায়নের মতবাদ দৃষ্ট নহে . ৫৭) 

উণাঁদি লইয়া ভোজদেবের ব্যাকরণে শাকটায়নীয মতবাদ ৫৭১ 

ধাতৃ'শৰের বুৃতপত্তিগত অর্থ নামমাত্রের ধাতৃজত্বস্চক ১ 



৩৬/ৎ 

ভোজকৃত “সরস্বতীকঠ্ঠাভরণ। নামক ব্যাকরণে গুণাদিক শৃুত্র ৫৭১ 

নারায়ণভটের প্রক্রিয়াসর্ধস্বে ভোজরাজীয় ওণাদিকমৃত্রের ব্যাথা ৫৭১ 

ক্রমদীরশ্বরকৃত সংক্ষিপ্তসারের “কুচ্ছেযোণাদিপাদ” নামক এবং “কুচ্ছেযোহ্ব্যয়- 

পাঁদঃঃ নামক বিভাগদ্বয়ে শাকটাঁয়নীয় মতবাদের নৈরন্তর্্যসহকাঁরে 
অন্সরণ এবং উহনাদিপ্রক্রিয়াবলগ্বন ৫৭১ 

সারম্বতসম্প্রদায়ে ব্যুৎপত্তিপক্ষের বিশেষ আদর ৫৭২ 

মঞ্ধবোধে নানাবিধ কৎসথত্রের প্রণয়নহেতু বোপদেবের বাতপত্তিপক্ষখা স্বীকার ৫৭২ 

ুগ্ধবোধের শেষে পঞ্চপাদাত্মক উণাদিপ্রকরণ ৫৭২ 
উণাদিকোঁষের প্রণেতা রামশন্্ী, বৌপদেব নহেন ৫৭২ 

'নায়্যন্তে তিক্” স্থত্রে বোপদেবের ব্যুৎপত্তিসন্বন্ধীয় প্রবৃত্তি ৫৭২-৩ 

পদ্মনাভদত্ত পাণিনির ন্যায় অব্যৎপন্নত্ববাঁদী ৫৭৩ 

স্থপন্মে নান! কৎহ্ত্র এবং ১৮০টী ওউণাদ্দিকশ্চত্র এ 

শ্রীজীব গোস্বামী পাণিনির অনুগামী ৫৭৩ 

শীজীব গোঁম্বামীর “রিনামামৃত” ব্যাকরণে নানাবিধ ওণাদিকগুঞ্জের 

সন্গিবেশ ৫৭৩ 

পুরুষোত্তম বিদ্যাঁবাগীশ পাঁণিনির অন্চগামী ৫৭৩ 

পুকষোত্তমের 'প্রয়োগরত্বমালাঁ”য় কৃৎস্থত্রের সহিত ওণাদিক শথত্র ৫৭৩ 

পাঁণিনি হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যস্ত সকলেই স্বত্বহত্রারোধে গা্যপম্ণ অবলম্বন 
করিলেও শীঁকটায়নের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ৫৭৩ 

11%টায়নই উপাদিসৃত্রকার, পাণিনি বা বররুচি নহেন ৫ ৭৩-৮৭ 
উপাদিহ্ত্রে কাত্যাঁয়নের কর্তৃত় লইয়া রূপমালায় বিমলসরশ্বতীর মতবাদ 

এবং তাহার থগ্ডন & ৭৩-৪ 

উপাদিস্ত্রে পাঁণিনির কর্তৃত্ব লইয়া 1) 1001)]101) 1181) মহোদয়ের মতবাদ 

এবং তাহার খণ্ডন ৫৭৪ 
মাঘের মতে উাদিস্ত্র পাঁণিনি কর্তৃক অত্যুপগত 1৭8 

চাক্রবর্্মণ ব্যুৎপন্ভিবাদী এবং শাকটায়ণের পূর্ববর্তী ৫৭৬ 
দীনার-মিহির প্রভৃতিশব্ বিদেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত নহে ৫ ৭৬-৭ 

উণাদিপ্রকরণের “ক্রিয় ইকন্। হ্ত্র অনার্য নহে ৫৭৮ 
পিকশবের ব্যুৎপন্তি লইয়া আলোচনা ৫৭৮৮০ 

বাঁযু শব্দের প্রকৃতিভেদ লইয়া! আলোচনা ৫৭৮-৮০ 

নেম” “তামরস+ “সত? “ক্লোমন্ঃ “পিত্ত প্রভৃতি শব্ধের ব্যুৎপন্ভি ৫৮০৮২ 



এ 

মহধি শাকটায়নের উপাদিসত্র অন্নবিস্তরভাবে উপজীব্য করিয়! নানাসশ্প্দায়ের 
ওণাদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ৫৮৩৮৭ 

মহর্বি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনব শাকটায়নের শবানুশাসন নহে ৫৮৭৯, 

অভিনব শাকটায়নের শব্দানুশীসনস্থিত কোনও কোন হৃত্রে মহধি শাকটায়ন 
এবং মহষি গী্্য উভয়ের মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে . ৫৮৯ 

অভিনব শাকটাঁয়নের শব্ধান্ুশাসন মহাভাস্তের নিকট খণী . ৫৮১ 

অহোব্লতট্রের মতে জৈনশন্দান্থশীসনের “ব্যোহস্বাঘোভোভগোঃ সুত্রটীর মূল- 

প্রবক্তা মহধি শাকটায়ন ৫৮০-৯$ 

জৈনশবান্থশাসনের উপর “অমোঘবুত্তি, অভিনবশাকটায়নগ্রণীত ৫৯০ 

অভিনব শাকটায়ন রাষ্ট্রকুটনরপতি মহারাজ অমোঘবর্ষের সভাপপ্তিত ছিলেন 

এবং রাজার নামানুসারে গ্রস্থের নাম 'অমোঘবৃত্ভি' হয় ৫৯) 

মহারাজ অমোঘবর্ষ গড়ের ৯ খুষ্টশতাবীয় মহারাজ ধর্দ্পাঁলের শ্ঠালক সুতরাং 

তাহার সভাপত্তিত অভিনব শকটায়নও নবম থুষ্টশতাঁষীয় ৫১১ 

জৈনশব্দানুশাসনের ৪।৩।২০৭ সত্রের অমৌঘবৃত্তিতে অভিনব শাকটায়ন মহারাজ 

অমোধঘবর্ষের নাম করিয়াছেন ৫৯২ 

81৩২০ সত্রের অমোঘবৃত্তি ৮৩ খুষ্টান্ের পর রচিত হয় ৫৯২ 

দুই ব্যক্তির এক নাম দেখি গ্রাতিকগণ একজনকে মহুধি শাঁকটায়ন এবং অপরকে 

অভিনব শাকটায়ন বলিয়! থাকেন ৫৯২ 



শখ স্বজ্রুলাচ্ত্রশীন্য্॥ 

“গু ভূত ম্বরিতি তৎসবিতুর্বরেণাং ভর্গো নিসর্গবিমলং পরমস্ত বিষেঃ 
দেবনা ধীসহি ধিয়াহধিগতং বয়ং যো যত্বান্ন ঈহিতমতীংস্ত গ্রচোদয়াদ্ গু ॥৮ 

 ক্ষেত্রাধিদেবতাং নত নত্া শ্রীনকুলেশ্বরমূ। 
'ইতিহাসমহং বক্ষ্যে বেদবেদস্যক্ক বিস্তরম্ ॥ 
নানাশান্ত্রং মমালোক্য বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ । 

নিবদ্ধা বিষয়াস্তত্র তত্বনির্ণয়চিত্রিতাঃ ॥ 

জিজ্ঞাসুনাং বিবোধায় সিদ্ধানাং মতসিদ্ধয়ে। 

মুগ্ধানামুপকারায় বিছুষাং প্রীতয়ে তথা ॥ 

পরব্রহ্মাভিকাঙক্ষাণাং শব্দ ব্রহ্মসমাণ্তয়ে ২। 

যুজ্যন্তে ষদি যুজ্যেরন্, বিকল্পোইসৌ সতাং মতঃ ॥ 
ন পাণ্ডিত্যাভিমানেন ন চাঁপি খ্যাতিলিপ্নয়] । 

তত্ং বিনিশ্চিতং ত্েষাং তত্ব্পক্ষতয়! ধিয়ঃ ॥ 

ইতশ্চ প্রীতিমানীশঃ পঞ্চবক্তুত্ত্রিলোচনঃ | 
প্রসাদং কুরুতাদ্দেব ইতিহাসন্থদিদ্ধয়ে ॥ 

ঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্যাকরণকে 'বেদানাং ৰেঃ (৭1১1৫) বলা হইয়াছে । 

গ্রতরাং বেদবেদ” অর্থাৎ ব্যাকরণ । 

$ শ্রুতি এবং স্মৃতি বলিয়াছেন “শবব্র্ধণি নিষ্াতঃ পরং ব্রঙ্গাধিগচ্ছতি” ( ব্রঙ্গ- | 

'বশ্পনিষৎ ১৭ এবং মহাঁভীরত-ঘোক্ষধর্্ম ২৩১।৬২)। ভাগবতে স্ৃত হইযাছে-- 

“শবব্রহ্ষণি নিতো ন নিষণায়াঁৎ পরে যদি। 

“ শ্রমন্তস্ শ্রমফলো৷ হাধেনমিব রক্ষত2 0৮ (১১১১১৮)। 

“অধেম্থং চিরপ্রস্থতাম্্” (শ্রীধরস্বামী)। খগ্মেদে আয়াত হইয়াছে-“অধেঠং দশা 

হযাম্.০৮ %/ (১১১৭।২০)। সাঁয়ণাচাধ্য বলিয়াছেন_-“তর্যযং নিবৃত্তপ্রসবামতএব 

অধন্টমদোষ্থীম্ঠ 





ব্যাকবণদর্মনের ইতিহাম 
উগ্োঘো্ 
প্রথম স্তবক 

“ম্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ” (তৈ০ আ০ ১৬) অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে _ 

রূপ বেদবিধিবশতঃ যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাধায়ন করা কর্তবা, 

সঈরূপ বেদের অঙ্গ ব্যাকরণাদি শান্্ও গুরুগৃহে থাকিয়াই অধ্যয়ন করা 

মাবক। কারণ বেদের এবং তদঙ্গীভূত শাস্ত্রসমূহের অধায়ন একবিধির দ্বারাই 

ধহিত হইয়াছে । অতএব বেদ ও বেদাঙ্গ একসঙ্গে অধায়ন করিলেই 

টটুসিদ্ধি হইবে__ইহাই উক্ত বিধিবাকোর তাৎপর্য | “ম্বাধ্যায়োইধ্যেতব্যঃ৮- 

হই শ্তির সহিত সম্ন্ধযুক্ত “অষ্টবর্ধং ত্রাহ্গণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীত” এই 
*5।9রের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপনয়ন এবং অধ্যাপনা ক্রমিক কর্তব্য । 

এস্বলে অধ্যাপনা যেমন গুরুর নিকটে শিষ্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকে 

মণবপর নহে, তেমনই শিষ্যের অধায়ন বাতিরেকেও গুরুর অধ্যাপন! 

সন্ভবপর হয় না। সুতরাং বিধির তাৎপধ্যবলেই অধ্যয়ন পধ্যন্ত পাওয়া 

যাইতেছে । অতএব উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নে যোগাতালাভের জন্য 

বেদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্র প্রথমেই অধ্যয়ন করা আবশ্যক | ব্যাকরণের 

সাহাযো পদের সাধন ও অর্থবিষয়ে জ্ঞানলাভ অবশ্যন্তাবী বলিয়া বেদপাঠে 

শেষ সুবিধা হয়। এজন্য শিক্ষাশান্ত্রে ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া 

কথিহ হইয়াছে চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি যে কোন বাক্তির পরিচয়লাভের পক্ষে 

যন তাহার মুখই প্রথমে দর্শনীয়, সেইরূপ বেদের পরিচয়লাভের পক্ষেও 

তাহার মুখন্বরূপ ব্যাকরণই প্রথমে শিক্ষণীয়। বেদের অন্তর্গত বর্ণসমূহের 

ট্টারণ-স্থান ও পদসমূহের নানাবিধ অর্থ যিনি ব্যাকরণের সাহায্যে বেশ 
বঝিতে পারেন, তাহাকে যদি যজ্ঞোপযোগী মন্ত্রমূহের উপদেশ দেওয়া 

যায় তাহা হইলে শাল্ত্রীয় সফলতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে | এইজন্যাই 



৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন__-পুরাকল্প এতদাঁসীং সংস্কারোত্তরকালং ত্রাঙ্গণ 

ব্যাকরণং ম্মাধীয়তে, তেভ্যস্তত্তৎস্থনিকরণনাদান্ুপ্রদানজ্দেভ্যো বৈদিকাঃ শক 

উপদিশ্যান্তে ( পম্পশা| )। 

এন্থলে কেহ কেহ বলিবেন, “ম্বাধ্যায়োইধ্যেতব্যঃ” এই বিধিবাক্যদার 
ব্যাকরণাি বেদাঙ্গশান্ত্রের অধ্যয়ন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? প্রাঙ্ণ 

তাৎপর্য্য এই যে, এ বিধিবাক্যে বেদাঙ্গবোধক কোনও শব্দ নাই; কার" 

ন্বাধ্যায়টপদে বেদ, আর 'অধ্যেতব্যঃপদে অধ্যয়ন করা আবশ্যক- এইরগ 

বুঝাইতেছে ; অতএব বেদব্যতীত অন্য শান্তর অধ্যয়ন এ বিধিদ্বারা বিচি? 

হয় নাই। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, “চৈত্র'গ্রভৃতি শব্ধ উচ্চারণ করিলে তদদ্ার 

যেমন হস্তপদাদি-অবয়বযুক্ত অবয়বীকে গ্রহণ করা হয়, সেইরূপে 'স্বাধ্যায় 
পদদ্বারাও ব্যাকরণাদি অঙ্গ-( অবয়ব ) বিশিষ্ট বেদরূপ অবয়বীকে গ্রহণ করিতে 

হইবে। ইহা ব্যতীত “অধ্যেতব্যঃ'পদের তাৎপর্যা আলোচনা করিলেও হার 

এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। “অধ্যেতব্যঃপদ বিশ্লেষণ করিলে ছুই 

প্রকার অর্থ উপলব্ধ হয়-অধ্যয়ন করিবে এবং অধ্যয়নদ্বারা সাধন 

করিবে'। শেষোক্ত প্রকারের কারণ এই যে, পিব্যপ্রত্যয় বিধিবোধক বলিয়া 

তদ্দ্বারা “ভাবনা” অর্থাৎ উৎপাদন বা! সাধন করা অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

কিসের ছারা সাধন করিতে হইবে-এই আকাজ্ষায় এ “তব্য'প্রতায়ে 

প্রকৃতি 'অধিপুর্ধবক “ধাতুর অর্থ অধায়নই ভাবনার করণরূপে অধ 

হইবে। যেমন পচে এই ক্রিয়াপদের অর্থ বিবৃত করিতে হইলে পাৰ 

করিবে এবং পাকদ্বারা সাধন করিবে এই ছুইগ্রকার বিবরণ হইয়া থাকে, 

উত্তস্থলেও সেইরূপ “অধ্যয়ন করিবে এবং 'অধ্যয়নদ্বারা সাধন করিবে 

এই ছুইপ্রকার বিবরণ হইবে। যেস্থলে কর্মপদবাতিরেকে কেবল পদে 

ইত্যার্দিরপে পাকক্রিয়াবোধক পদের প্রয়োগ কর! হয় সেস্থালে ভাহা? 

বিবরণ হইবে--*পাক করিবে, আর যেস্থুলে পচেদোদনম্ঃ অর্থাৎ 'অন্নগাক 

করিবে এইরূপে কর্মপদ-সহকারে প্রয়োগ করা হয়, সে স্থলে তাহার বিবরণ 

হইবে--'পাকের দ্বারা অন্নসাধন করিবে । সুতরাং যদি প্রথমতঃ অঃ 

প্রমাণের দ্বারা পাকের ফল জানা থাকে তবেই কেবল 'পচেৎ' এইরূপ প্রয়ো 

ুকতিযুত। অতএব 'অধ্যেতব্য এই বিধিবাক্যন্থলেও উক্ত রীতি তনুগা? 



উপ্পোদঘাত ৫ 

যানের ফল যনি প্রমাণাস্তরদ্ধারা পরিজ্ঞাত থাকে তবেই “ফলের জন্ত 

য়ন করিবে এইরূপ বিবরণ সঙ্গত হইবে, আর যদি প্রমাণান্তরদ্বার! : 

দায়নের ফল জ্ঞাত না থাকে তাহা হইলে 'অধ্যয়নদ্বারা ফল সাধন করিবে 

টপ বিবরণই করিতে হইবে। অতএব 'অধ্যেতবাঃ এইস্থলে কম্মবাচো 

হিত “তব্য'-প্রত্যয়দ্বারা স্বাধ্যায়টী যে কর্ম তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। 

নাং স্বাধ্যায়গ্রহণই ( বেদজ্ঞানই ) অধায়নের ফল__ইহা অন্ত প্রমাণের দ্বারা 

বেদ জানিতে না পারায় 'অধ্যয়নদ্বারা বেদজ্ঞান সাধন করিবে এইরূপ বিবরণই 

হণ করিতে হইবে । 

ঠবয়াকরণগণের মতে স্থুলতঃ কর্ম তিনপ্রকার-নির্বপ্ত্য বিকাধ্য ও 

পা । যাহা নিষ্পাদিত হয় তাহাই নির্ব্ত্যকন্মম। উক্তিও আছে-__নির্বন্ত্যতে 

(পাঁডাতে যৎ তনিবরর্ত্যম । ইহার নিকৃষ্ট লক্ষণ এইবরূপ__“গ্রকৃতিভূতপদাসমভি- 

[চ্রপদোপস্থাপ্যত্বে সতি ক্রিয়াজন্যোৎপন্তিরপফলববং নিরব । “বিকার্্যতে 

€" বিকার্ধ্যম অর্থাৎ বিকৃতিগ্রাপ্ত বস্তুকে বিকার্ধাকন্ম বলে। ইহার নিকৃষ্ট 

পণ _প্রতীয়মানবিকৃতিভাবতে সতি ক্রিরাজন্যফলবন্বং বিকাধ্যতম্চ। বিকার্ধা- 

শ্ম দৃইপ্রকার-_ প্রকৃতির বিনাশজনিত এবং প্রকৃতির কতকটা গুণ-পরিবর্তন- 

9ি5।  প্রাপ্যকন্মসন্বদ্ধে উক্ত হইয়াছে__ঘত্র তু নির্বপ্তাবিকাধ্যসন্বদ্ধিনো 

শেখা? পুর্বোক্তাঃ প্রত্যক্ষেণান্মানেন বা কর্ণ ন প্রতীয়ন্তে, কেবলং প্রাপ্তি- 

এামব প্রতীয়তে তৎ প্রাপাং কর্ম । এই সকল তত্ব প্রকাশ করিয়া “কর্ত,রীপত 

সতহনং কর্ম (পাঠ ১81৪৯ ) স্ুত্রের প্রপঞ্চাবকাশে বাক্যপদীয়গ্রীন্তের তৃতীয়- 

1 ভর্ৃহরি বলিয়াছেন__“যদসজ্জায়তে সদা। জন্মন! যত প্রকাশ্যতে '". ইত্যাদি 

।২৯-?১ শ্লোক )। 

ঈ সকল কর্মের উদাহরণ যেমন_-কটং কারোতি; কার্ঠং ভন করোতি, 

বং কৃগুলং করোতি ; সাগরং গচ্ছতি। 'কটং করোতি' এস্থলে কট (তৃণাসন 

ন। সাছুর) নির্ববর্ত্যকম্ম। কিন্তু “কাশান্ কটং করোতি” বলিলে কট বিকার্াকম্ম 

হবে, নির্বররধ্যকর্মম হইবে ন।। কারণ এস্থলে 'কাশান্' এই প্রকৃতিভূতশব্দ উল্লিখিত 

হষ্টরাছে। “কাষ্ঠং ভস্ম করোতি'__এস্থলে কান্ঠ বিকার্ধাকম্ম। 'নুবর্ণং কুগুলং 

কারাতি-_এস্থলে কুগ্ডলও বিকার্ধ্যকর্ম। কারণ পূর্ববসিদ্ধ সুবর্ণ কুগুলাকারে 

নিক হইয়াছে । “দাগরং গচ্ছতি'__এস্থলে সাগর প্রাপ্যকন্ম । পাণিনিনয়ে কিন্ত 

উর্ুহবি এই তিনটীকে ঈপ নিততম কর্ম বলিয়। সত্রান্তরনিদ্দিষ্ট অন্য চারি- 
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প্রকার কর্শের উল্লেখ করিয়াছেন। বাক্যপদীয়গ্রন্থের তুতীয়কাণ্ডে লিখিত 
আছে-- 

“নির্বব্ত্যং চ বিকার্্যং চ প্রাপ্যং চ ত্রিবিধং মতম্। 

তত্রেপ সিততমং কর্ম চতুদ্ধাইন্যত্তু, কল্পিতম্ ॥ 

গুদাসীন্যেন যৎ প্রাপ্তং যচ্চ কর্তরনীপ সিতম্। 

জ্রান্তরৈরনাখ্যাতং যদ্যচ্চাপান্থপূর্ববকম্॥৮ 
'ওদাসীন্যেন যং প্রাপ্তমণ অর্থাৎ 'তাটস্থ্যেন যং প্রাপ্তম্ঠ ৷ গুদাসীন্বাপ্রাপ্ত ক, 

যেমন- গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষং স্প্রশতি। অর্থাং গ্রামে যাইতে যাইতে বৃক্ষ স্গণ 

করিতেছে । অনীগ্সিতকন্ম যেমন-_অহিং লঙ্ঘয়তি। সংস্ঞান্তরানাখ্যাত বণ 

অর্থাৎ “অকথিতং ৮” (১81৫১) এই স্ত্রলক্ষিত কর্ম যেমন-গোপালে। গা! 
পয়ো দোদ্ধি। অন্যপূর্বক কম্ম অর্থাৎ “ক্রুধদ্রহ্ধ্যাস্ূয়ার্থানাং যং গ্রতি কোগ!" 

(১৪1৩৭), “দিবঃ কম্ম ৮” (১818৩), “অধিশীঙস্থাসাং কর্ম” (১149৬) 

ইত্যাদি স্ত্রলক্ষিত কর্ম, যেমন - যজ্জদত্তমভিদ্রহাতি, অক্ষান্ দীব্যতি, গ্রাম- 
মধিশেতে ইত্যাদি । যাহাই হউক, মীমাংসকগণ কিন্তু সংস্কার্ধযনামক আর€ 

একপ্রকার কর্ম স্বীকার করেন, যেমন-_দর্পণং বিমলীকরোতি, ত্রীহীন্ প্রোক্ষতি 
ইত্যাদি। এরপস্থলে ত্রীহিদর্পণাদিবস্ত নির্বব্ত্য বিকার্ধ্য বা প্রাপ্যাদদিকর্ম হতে 
পারে না; কারণ কটাদির হ্যায় দর্পণাদি বন্ত নির্ববর্ত্য বিকার্ধ্য ব! প্রাপ্যাদিকু 

নহে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়_-কটের ন্যায় দর্পণাদি উৎপন্ন হয় না, কা?. 
স্থবর্ণাদির ন্যায় উহ! বিকৃত হয় নী, সাগরের ন্যায় উহ! প্রাপ্ত হয় না, বা স্ত্রান্ত 

নির্দিষ্ট কর্মমধ্যে উহা! পরিগণিতও হয় না, কিন্তু কেবল সংস্কৃত হয় অর্থাং 

কাধ্্যান্তরোপযোগী শক্তিবিশেষ উহাতে সম্পাদিত হয় মাত্র। এইরূপ দু 

অবলম্বন করিয়া মীমাংসকগণ দর্পণাদিকে গ্রাপ্যকর্ম বলেন না। 
অধ্যয়নবিধিস্থলেও স্বাধ্যায় (বেদ) নির্বর্ত্য-কম্ম হইতে পারে না, 

কারণ অধ্যয়নক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় না। বিকার্য্য-কর্মও নছ, 

কারণ অধ্যয়ন-দ্বারা তাহার কোনরূপ বিকার জন্মে না। কেহ কেহ বলেন 

স্বাধ্যায়কে প্রাপ্য-কর্ম বল। যাইতে পারে, যেহেতু অধ্যয়নদ্ধারা তাহার 
প্রাপ্তি অর্থাৎ অবগতি জন্মে। মীমাংসকদের মতে বালক বেদজ্ঞ-আচাধাকর্তৃ 

উপনীত হইয়া বিহিত ব্রতনিয়মাদি প্রতিপালনপুর্বক তৎসমীপে আবৃপ্ি 
দ্বারা বেদবাক্যসমূহের পাঠাভ্যাসরূপ যে অধ্যয়ন করে তাহা স্বাধ্যায়ের সংস্থা? 
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বিশেষ। সংস্কারের অর্থ অন্কাধ্যের যোগ্যতা সম্পাদন করা। এরূপ অবস্থায় 

আমরাও মীমাংসকগণের হ্যায় বলিব- স্বাধ্যায়কে অধ্যয়নের সংস্কার্্য কম বলাই 
যুক্তিযুক্ত, কারণ বেদাধ্যয়নদ্ধারা পুরুার্থচতুষ্টয়ের উপায়সমূৃহ জানিবার 

টপাযাগিতা সম্পাদিত হয়। ইহা ব্যতীত যাগজপাদিদ্বারাও বেদ ধশ্মাদির সহায়তা 

কার। সেইজন্য মীমাংসাভাষ্যে কথিত হইয়াছে- “দুষ্টো৷ হি তস্যার্থঃ কম্মাব- 

বোধনং নাম” অর্থাৎ কন্ম পরিজ্ঞাত হওয়া বেদাধ্যয়নের দুষ্ট প্রয়োজন। অতএব 

মধায়নবিধিটা মন্ত্রের ম্যায় পদবাক্যাদিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলেও নিয়মতঃ 

অর্থজ্ঞানও তাহার ফল। যেহেতু অধ্যয়নদ্বারা বেদজ্ঞান লাভ করিলে 

গ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও ম্বভাবত;ঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বেদ অধায়ন 

করিয়া যিনি জ্ঞানলাভ করেন তিনি প্রথমতঃ নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ 
উপলদ্ধি করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র বেদ-বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণপূর্ববক বিহিতকন্মে 
ঘয়ংই প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহাই হউক, বেদ অধায়নক্রিয়ার প্রাপা বা 
সপ্কাধা যেরূপ কর্মই হউক না৷ কেন, বেদের অঙ্গীভূত ব্যাকরণাদি শান্স্সমূহকেও 
শার্থবিহিত অধ্যয়নক্রিয়ার সেইরূপ কম্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। নচেং 
"খাধায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্৮ অর্থাৎ বেদ ও প্রবচন দ্বারা প্রমাদ 

পরিহার করিতে হইবে_এরূপ বৈদিক বিধিবাক্যের কোনও সার্থকতা থাকে 
না। “অনধীয়ান। ব্রাত্যা ভবস্তি” এই শ্রুতিদ্ধারা কেবল যে বেদাধ্যয়নেরই 
কর্ধবাত| লক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, উহার দ্বারা বেদাঙ্গ-অধ্যয়নেরও কর্তব্যতা 

বুঝিতে হইবে । সুতরাং ধাহারা বেদের ফল কন্মান্তু্ান এবং বেদাধ্যয়ন অবশ্ঠ- 
+্ধবা' বলিয়া অবগত হন তাহাদের পক্ষে কন্মান্থ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন 

স্বন্ধে যেমন পৃথগ উপদেশের অপেক্ষা থাকে না, সেইরূপ ধাহারা বেদাধ্যয়নদ্বারা 
হান লাভ হয় বলিয়া জানেন তাহাদের পক্ষেও বেদাঙ্গ-অধ্যয়নের প্রয়োজন 

সন্ধে আর পৃথগ্ উপদেশ আবশ্যক হয় না। তাই শ্রগতি বলিয়াছেন__“ব্রাহ্মণেন 

শিদ্ধারণে। ধন্মঃ ষড়লো বেদোহধোয়ো জ্েয়শ্চ” । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দৃষ্টকারণের অপেক্ষা 

পা বাখিয়াই যড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং বেদ-বেদাঙ্গের অর্থসমূহ অবগত 
হইবেন। অতএব “ন্বাধ্যায়োইধ্যেতব্যঃ” এই বাকোর অন্তত অধ্যয়ন-ক্রিয়ায় কেবল 

পদের কন্মরূপে অন্বয় গ্রহণ করা সঙ্গত নহে বলিয়। অঙ্গলহিত বেদেরই কর্ম 
বিব্ষা করা আবশ্তক। কেহ কেহ স্থাধ্যায়ের অৃষ্টার্ত্ব ভাবিয়া বলেন-_ 'অধ্ো- 
উ্য পদে কন্মবাচক তব্য-প্রত্যয় স্বতোবিরুদ্ধ, কারণ স্বাধ্যায়রূপ কর্মে তদ্গত 
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কোনও ফল দৃষ্ট নহে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের জন্ক বলা হয় থে, খখেদের উপোদ্ঘায 

'স্ত,বৎকরণপরিণামত এই মীমাংসান্ৃত্রোদ্ধারপুর্বক লিখিত আছে-“সক্ত& 

জুহোতীত্যত্র কর্মাতেন গ্রধানভূতান্ সক্ত্ুদিশ্য হোমসংস্কারবিধানে প্রতীয়মানেঃগি 

হোমসংস্কৃতানাং ভম্মীভূতানাং জক্তুনামন্তত্র বিনিয়োগাভাবাং কর্মপ্রাধান্যং হি 

সক্ত,ভি্ভ্হোতীতি করণপরিণামঃ কৃতঃ। এবমত্রাপি কর্মগতয়োঃ সংস্কারগ্রাপ্ো 

রসম্তবাৎ স্বাধ্যায়েনাবীয়ীতেতি বাক্যপরিণামঃ কর্তব্য” অর্থাৎ সক্তু,ঞ, জুহোতি_ 

এস্থলে যেমন 'সক্ত,ন্'পদ 'জুহোতি' ক্রিয়ার কর্ম হইলেও সত্তৃৎদ্ধারা হোম করার ক 

বুঝা যায়, সেইরূপ “স্বাধ্যায়োইধ্যেতব্যঠ এস্থলেও স্বাধ্যায়-দ্বারা অধ্যয়ন করি 

এইরূপে কর্ধমকারকের করণপরিণামই বুঝিতে হইবে ।' ইহার ছারা কিন্তু বোকক 

পাঠের যুক্তি খণ্ডিত হয় না, কারণ সায়ণাচার্ধ্য যথাশ্রুতোপপণ্ডে নর সক্ভন্যায় 

ইত্যাদি বলিয়! উক্ত পূর্ববপক্ষই খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব স্বাধ্যায়বিধিদ্ধারা বেদ € 

বেদাঙ্গ উভয়ের জ্ঞানার্থ ই অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে__ইহা! প্রতিপাদিত হইল। 

.. শ্যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোহক্ষরশশ্চ বাচং বিদধাতি স আৰিভীন 

ভবতি” এই শ্রোতপ্রমাণান্থসারে বুঝা যাইতেছে যে, যাগাদির অনা 

পদ স্বর ও অক্ষরসমূহের যথাযথ জ্ঞান আবশ্যাক। সুতরাং অর্থভেদানুসার 

স্বর-প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিজনিতভেদবিশিষ্ট পদ এবং তাহার অর্থবোধক ব্যাকরণ 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই গৃহীত হয়। যে শাস্ত্রের সাহায্যে পদঞচলির 

যথাযথ অর্থযুক্ত বলিয়। বুঝিতে পারা যায় তাহাই ব্যাকরণ। কারণ ব্যাক 

বৎপাস্ান্তে সমাগর্থবততয়া প্রতিপান্ত্তে শবা যেন তদ ব্যাকরণম' হাঁ 

ব্যাকরণ-শবের বুাতপন্তি। বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত এন্দ্রবায়বগ্রহবাদ” 

«বাগ, বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ” ইত্যাদি যে বাক্য আছে তাহার তাৎপর্ধ্য এইরপ- 

*পুরাকালে প্রকৃতি্রত্যয়াি-বিভাগের ব্যবস্থা না থাকায় 'অগ্নিমীলে পুরোহিন্ 

ইত্যাদি মন্ত্রসূহ সমুদ্রধ্বনির ন্যায় একাকার এবং অথগুত্ধরণ ছিল। দেই 

দেবগণ ইন্্রকে & সকল মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিবার অনুরোধ করেন। 
তাহা র্ 

স্বীকৃত হইয়৷ দেবগণের নিকট বলিলেন_-এই কাধের জন্য আমি যেন বা 

সহিত একপাত্রে সোমরস গ্রহণ করিতে পারি'। দেবগণও তাহাকে 

বর প্রদান করিলে ইন্দ্র সেই অখগুবাক্যে পদসমূহের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভা 

করিলেন। এইজস্ত অগ্থাপি বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ বিশ্লেষণসহকারে বৈদিক £ 

লৌকিক বাক্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন 
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অর্থের সহিত শবের যে বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ তাহা নিত্য। সেই 

হেতু মীমাংসাশান্ত্ে সুত্রিত হইয়াছে_-“ওৎপত্তিকন্ত শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ: 

ইত্যাদি । শব্দার্থের বিভাগ লইয়া শার্বিকগণ বলেন_- 

“বার্থ দ্রব্য চ লিঙ্গং চ সংখ্যা কন্মাদিরেব চ। 

অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থীন্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ ॥৮ 
শব্দের অর্থ পাচ প্রকার- স্বার্থ, দ্রব্য, লিঙ্গ, সঙ্ঘ্য। ও কন্মাদি। কেহ 

কেছ বলেন, প্রথম তিনটাই অর্থাৎ স্বার্থ, দ্রব্য এবং লিঙ্গই শব্দের অর্থ। 

সে যাহাই হউক। স্বার্থ__জাতি, দ্রব্য ব্যক্তি, লিঙ্গ শ্্রীত্পুংস্বাদি, সংখ্যা 

একত্বাদি, কন্মাদি__কারক প্রভৃতি। ইহাই কারিকার তাৎপধ্য। পদার্থ-নিরূপণ 

সম্বন্ধে রামতর্কবাগীশমহোদয়ের টীকায় “জাতি ব্যক্ত্যাকৃতী” ইত্যাদি যে 

প্রনাণটী উদ্ধত হইয়াছে তাহার তাৎপধ্যও এরপ। মহাভাষোে কথিত 

হটরাছে যে, বাজপ্যায়ন খষি জাতিপদার্থবাদী এবং ব্যাড়ি ব্যক্তিপদার্থনাদী। 

পাণিনিমুনি জাতি ও ব্যক্তি উভয়পদার্থবাঁদী। বান্তিককার কাত্যায়ন এবং 

পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গপদার্থবাদী । মহাভাফ্যের প্রদীপকার 

কৈরুটাচারধ্য জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গ-সঙ্খ্য।__এই চারিটী স্বীকার করায় চতুষ্টয়বাদী, কিন্ত 
নহাভাধ্যকার স্বয়ং পঞ্চকবাদী, কারণ তিনি জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গ-সঙ্ঘযা-কারক-- 

£ই পাঁচটা স্বীকার করেন। যাহাই হউক, বৈয়াকরণ-ভূষণসারে কথিত হইয়াছে -- 
“একং দ্বিকং ভ্রিকং চাথ চতুক্ষং পঞ্চকং তথা। 

নামার্থ। ইতি সর্ধেইমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥” 
ট শ্রেকের -নিঘর্ষ এই যে, শব্দের অর্থ এক ছুই তিন চার বা পাচ 

প্রকার হইতে পারে এবং ইহাদের সকলপক্ষই কোনও না কোন শানে নিরূপিত 

হঠয়াছে। ইহার মধ্যে এক-__জাতি, ছই__জাতি ও ব্যক্তি, তিন__জাতি, ব্যক্তি ও 

লিঙ্গ চার-_জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ ও সঙ্খ্যা, পাচ জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ, সঙ্ঘ্যা ও 

কারক। কলাপ-ব্যাকরণে “ধাতুবিভক্কিবর্জম” ইত্যাদি স্থত্রের টীকায় ছুর্গসিংহ 
লিখিয়াছেন__'শবের দ্বার] জাতি, ভ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়। এই চতুষ্টয়ের প্রতীতি হয় 

এবং এই জাত্যাদি চারি প্রকার বলিয়া তাহার প্রতিপাদক শব্দও চারি প্রকার 
হইয়া থাকে । এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে ছুর্গসিংহ এইফ্প কষ্টানান্তর করিলেন 
কেন! এ সম্বন্ধে সুষেণাচা্য বলিয়াছেন_-ছর্গসিংহের এ কল্পনা পৃথক্ নহে, 

কারণ পূর্ব যে স্থার্থদ্রব্যাদির কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে স্বার্থকেই আবার ঠিনি 

চঃ 
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চতুর্ব্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । ' স্ুষেণীচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, শের 

্রবৃত্তি-নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম জাতি-ভ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াভেদে চতুর্বিধ। 

ইহাতে বল! হইয়াছে যে, জাতি-প্রবৃত্ভিনিমিত্তক শবই জাতিশব, ভ্রব্য-প্রবৃি 

নিমিতক শব্দই দ্রব্যশব, গুণ-প্রবৃত্তিনিমিত্তক শবই গুণশব এবং ক্রিয়া-প্রবি 

নিমিত্তক শব্দই ক্রিয়াশব। ইহাদের উদাহরণও যেমন-__গৌঃ। ডি?) শর, 

চলঃ ইত্যাদি। সে যাহাই হউক। 

পণ্তিতগণ শবের দ্বাদশবিধ ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। এই মতানুমার 

পাঁণিনি-সম্প্রদায়ের হরিকারিকায় কথিত হইয়াছে--'যৌগিক, যোগর, রা 

সংলক্ষিত, স্থিত ও নানার্থ এই ছয় প্রকার শব্ধ জাতি-প্রভৃতির,বাচক এবং এ সকল 

শব্দ যদি লক্ষণাভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহার! লাক্ষণিক নামে অভিহিত 

হইয়া থাকে ; অতএব উভয় মিলিয়া শব্দ দ্বাদশপ্রকার।' “পাঁচক'গ্রভৃতি যে মকল 

শব একৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করে ভাহারা যৌগিক শব্দ 

প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াও যাহারা অবয়ব ও সমুদায় শক্তিবালে শর্থ 

বিশেষ প্রকাশ করে তাহারা যোগরূঢ, যেমন-_পন্কজ। এস্লে পক্ষে উৎপন্ন_ 

এইরূপ অবয়বশক্তিদ্বারা কর্দমজাতরূপে, আর সম্পূর্ণ শব্দটার রূটিশক্তিদ্বার পণ 

রূপে বোধ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং উহা যোগরূঢ়। যোগরট বলিয়াই কুমুদ র 

শৈবাল প্রভৃতি অর্থে পন্থজ-শবের প্রয়োগ হয় না। যে সকল শব্দের অথবো। 

গ্রকৃতিপ্রত্যয়াদি অবয়বের অর্থানুসন্ধান আবশ্ঠক হয় না তাহারা রূঢ। যেমণ_ 

বৃক্ষ' । যে সকল শব্দ লক্গণার বিষয় হইলেও বাচকশবের ম্যায় অর্থ প্রকাশ কার 

তাহাদিগকে সংলক্ষিত বলে, যথা-_ছিরেফ। ইহাকে লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণ 

বলিয়াও জানিতে হইবে। ছুইটা রেফ অর্থাৎ 'র' যাহাতে আছে__এই ব্যুংগরি 

বলে 'ভ্রমর শব্দটা প্রথমতঃ লত্য হইতেছে। ইহাও লক্ষণা, কারণ হী 

রকারযুক্ত অন্য শব্দের ব্যাবৃত্তিই লক্গণার ফল। পরে সেই শব্দসন্ধ রথ 

অর্থাৎ ভ্রমর-নামক জীবটাকে আবার লক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হয়। এই শব্দ 

অভিধানে ভ্রমরপর্ধ্যায়ের মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। অতএব ইহা বাঁচকের গ্থা 

অর্থপ্রতিপাদক। যে সকল শব্দ উণাদিক-রীতি দ্বারা নিষ্পন্ন, অথচ অবয়ব 

পরিত্যাগপুর্ধক শিষ্টব্যবহারসিদ্ধ অর্থবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার 

স্থিত, যথা__কুশল' বা 'মগ্ডপ'। 'কুশ'-শব-পূ্বক 'লাাতুর উত্তর ৭ 

প্রত্যয় করিয়া 'কুশল' শব্দ .সাধন করা যায় এবং তাহাতে কুশগ্রাহী এই 
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যোগার্থ পাওয়া যাইতে পারে, আর “মণ্ড'শব্দপূর্ধক “পাধাতুর উত্তর “ক' 

প্রত্যয় করিয়া মণ্ডপ শব্দ সাধন করিলে 'মগ্ুপানকর্ত' এইরূপ যোগার্থ উপলব্ধ 

হয়; কিন্ত সেই সেই অর্থে এ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার নাই। যে হেতু নিপুণ- 
অর্থে কুশল" শব্দ এবং দেবগৃহ-অর্থে মণ্ডপ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানার্থ 

যথা__জীমৃত' প্রভৃতি । যদিও ইহাদের নানাবিধ অর্থ এবং এ শব্দ শ্রবণে 

মুগপং সকল অর্থই প্রথমতঃ মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও 

প্রকরণাদি অন্ন্সারে বিশেষ বিশেষ অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে। এ সকল 

শব্দ গৌণ-লক্ষণাবশতঃ অন্যরূশ অর্থে প্রযুক্ত হইলে, তাহাদিগকেও আচার্য্যগণ 
লাক্ষণিক শব্দ ঝুলেন। / 

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যে অর্থের প্রভেদান্থদারে ততপ্রতিপাদক শব্দও 

নানারণে ভিন্ন হইয়। থাকে সেই অর্থ কাহাকে বলে? উহার উত্তরে বলিব, 

যে শব্দের শক্তি ব লক্ষণ। দ্বার৷ যাহা! বুদ্ধির বিষয় হইরা থাকে, তাহাই সেই 
শব্দের অর্থ। শাস্ষেও কথিত হইয়াছে যে শব্দ উচ্চারিত হঈলে যে বস্ব 
পোধগম্য হয় তাহাই সেই শব্দের অর্থ বলিয়া! বুঝিতে হইবে? | * 

যদিও শব্দসমূহ উৎপন্তিবিনাশশীল তথাপি ক্ষোটদ্বারা৷ তাহাদের অর্থজ্ঞান 
হঈয| থাকে। ভাল, ক্ষোট কাহাকে বলে? বর্ণ পদ বা বাক্যের অর্থ 
ঘাহার সাহায্যে প্রকাশ পায় তাহাই কফ্ষোট। ফল কথা, অর্থজ্ঞানের উপযোগী 

শক্তিশালী পদার্থবিশেষই ক্ষোটনামে অভিহিত। যাহ। বর্ণের অর্থ- 

বোধোপযোগী তাহ। বর্ণক্ফোট, যাহা পদের অর্থবোধোপযোগী তাহা পদক্ষোট, এবং 
ধাহা বাক্যের অর্বোধোপযোগী তাহ। বাক্যফোট- ইহাই ক্ষোটগত স্কুল পার্থক্য । 
ব্ঁপমূহ মিলিত হইলে পদ হয়, আর পদসমূহ মিলিত হইলে বাক্য হয়, কিন্ত 
বণপদপ্রভৃতি আশুবিনাশী অর্থাৎ ক্ষণিক, সুতরাং অনেকবর্ণের বা অনেকপদের 
একসময়ে মমাবেশ হইতে পারে না, অথচ তাদুশ সমাবেশব্যতিরেকে পদ বা বাক্য 
গঠিত হইতে না পারায় পদার্থের ব! বাক্যার্থের শাবজ্ঞানও সম্তবপর হয় না। 

মোহতু, পদার্থশাবজ্ঞানের প্রতি পদজ্ঞান এবং বাক্যার্থশাবজ্ঞানের প্রতি বাকা- 

চ্রাণই কারণ। সেইজন্য বাক্যপদীয়গ্রন্থে আচার্ধাদেশীয় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-_ 
জগতে এমন কোনও জ্ঞান নাই যাহা শবসম্পর্কব্যতিরেকে জন্মিতে পারে, 
শতরাং জ্ঞানই যেন শের সহিত গ্রথিত বলিয়া! মনে হয়'। এরূপ অবস্থায় 
ঘথ-নোধের অন্থকূল ক্ষোটনামক একটী পদার্থ অবশ্ঠাই স্বীকার করিতে হইবে | 
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এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে__বাচকতা৷ অর্থাৎ মুখ্যার্থ প্রকাশ করাই 
স্কোটের একমাত্র ধর্ম 

পাণিনিদর্শনে মাধবাচা্য বর্ণক্ফোট সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_যাহা বর্ণের দারা 
অভিব্যক্ত হয় তাহাই ক্ষোট। বর্ণসমূহের বাচকতা সম্ভবপর ন| হওয়ায় যে 
শক্তির সাহায্যে অর্থবোধ জন্মে তাহাই শ্ফোট বলিয়া! স্বীকার করিতে হইাবে। 
উক্ত ক্ফোট বর্ণদ্ধারাই অভিব্যক্ত হয়, অথচ উহা! বর্ণ হইতে পৃথক। এইজন 
পণ্ডিতের! ক্ফোটকে অর্থপ্রতীতিজনক নিত্য শববিশেষ বলিয়া থাকেন। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে যে, শব্দ ছুইপ্রকার-নিত্য ও অনিত্য। ক্ষোটরূপ শব্দ নিত 

বা প্রাকৃত, আর বর্ণরূপ শব্ধ অনিত্য বা বৈকৃত। “ঘ” অঅ?” অ'-এই 

চারিটী অক্ষরে “ঘট' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার মধ্যে কেবল “ঘ* অথবা কেব্ল 
ট* ঘট-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; অথচ পৃর্ধেবোক্ বর্ণ 
সমষ্টিকেও অর্থপ্রকাশক বল। যায় না। কারণ "কারের উচ্চারণকালে "কার 
নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের যুগপদ্ভাব কোনও সময়ে সম্ভবপর হয় না। 

কিন্তু “ঘট” শব্ধ শুনিলে যে অর্থবোধ হয় তাহা অন্ুভবসিদ্ধ । অতএব ফলের দিকে 

লক্ষ্য করিয়া বৈয়াকরণিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, "ঘ' প্রভৃতি বর্ণদ্বার! প্রথমত; 
ক্ষোটনামক একটী নিত্য পদার্থ অভিব্যক্ত হয় এবং সেই ক্ফোটনামক নিত্যপদার্থে 
সাহায্যেই ঘটাদি শবের অর্থবোধ জন্মে । 

ভগবান্ স্্যদেব যেমন জাগতিক পদার্থনমূহ উদ্ভাসিত করিবার সান 
সঙ্গেই স্বয়ং লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, শব্দও সেইরূপ বৈকৃতধ্বনিরূগে 
লোকের শ্রুতিগোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। 
এইপ্রকার যুক্তিতে জ্ঞাননির্ববাহের জন্য স্ফোটনামক একটা পদার্থ স্বীকার করিলে 
বর্ণ ও পদ প্রভৃতি বিনাশশীল হওয়ায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইবে_ 
এইরূপ আশঙ্কানিরাসের জন্য বর্ণনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণ বলেন, যেহেতু 

বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞ! ( পৃর্ধ্বে যে 'ক' অন্নুভব করিয়াছি ইহা সেই ক" ইত্যাদিরূগ 
জ্ঞান) জগ্মিয়া থাকে, সেইজন্য বর্ণগুলি নিত্য এবং তাহারাই পদবাক্যগ্রসতির 
উপাদান। ইহাতে ক্ষোটবাদিগণ বলেন-_-ক' প্রভৃতি বর্ণের যে প্রত্যভিজ্ঞা হা, 

তাহা কেশপ্রভৃতির প্রত্যভিজ্ঞাবৎ বুঝিতে হইবে। এ কথার তাংপর্য্য এই ঘে. 

মুণ্ডনের পর পুনরুৎপন্ম কেশ দেখিয়াও লোকে যেমন বলে--মেই কেশ 
দেখিতেছি? বর্স্থলেও ঠিক এরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্বের “ক' নষ্ট হইলে? 
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পরে নৃতন “ক'কারের জ্ঞানকালে পুর্ব “ক'কারের সংস্কারান্থসারে এরপ প্রত্যভিজ্ঞা 

চম্মে। অতএব বলিতে হইবে, ক'কারাদিতে যে ক্ষোটশক্তি আছে তাহাই 

সর্বদা] 'ক'কারাদির প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। 
স্ষোটবাদীর মতবাদ পূর্বপক্ষরূপে কল্পন1 করিয়া বর্ণবাদিগণ* বলেন সর্তত্র 

বর্ণগণই যদি একজ্ঞানগম্য বিষয় হইয়া অর্থবোধ জদ্মায়, তবে “নব শব্খটা “বন' 

শন্দের অর্থ প্রকাশ করে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরাবলরে “শব্দ ইতি চেম্নাতঃ 
প্রতবাং” এই ব্রদ্গস্ত্রের শারীরকভাস্তে ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য বর্ণবাদসমর্থনপৃর্রবক 

ঘাহ| বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এইরূপ পদের অন্তর্গত সমস্ত বর্ণের জ্ঞান হইলেই 
যে পদজ্ঞান হইবে তাহা নহে; যেমন পিগীলিকাগণ যদি ঠিক একটার পর আর 

একটা এইরূপ ক্রমানুসারে বিদ্যমান থাকে তবেই পংক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্ত 

ক্রমভঙ্গ হইলে সেরূপ জ্ঞান হয় না। বর্ণসমৃহও সেইরূপ যদি ঠিক ক্রমানুসারে 
ন্িমান থাকে তবেই তথাবিধ অর্থবোধ জদ্মাঈবে। সুতরাং নিব শব্দ তইতে 

'বন' শবের অর্থনোধ হইবার কোনও কারণ নাই" । বাঁচস্পতিমিশ্রও শারীরক- 

ভায়ের ভামতী-টীকায় এই বিষয়টা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য তোৌভাতিতাচার্যের 
একটা শ্লোক উঠাইয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বেদাস্তে 
ই প্রকার পৃর্বপক্ষ ও উত্তর্পক্ষ প্রদশিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত মহাভাষ্বো যেরূপ 
লিখিত আছে তাহা পর্যালোচনা করিলে এরূপ পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের 
প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। কারণ এরূপ পূর্বপক্ষের আশক্কা করিয়াই 
নহাতাধাকার বলিয়াছেন-_-উচ্চারণের পরক্ষণেই বর্ণের নাশ হয়, সুতরাং বর্ণ- 

সমূহের পৌর্ধবাপ্ধ্য হইতে পারে না? । 
পূর্বপূর্ধববর্ণের জ্ঞানজনিত সংস্কার যদি অন্থুভবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মহধি 

পতঞ্জলি উচ্চারিত বর্ণের বিনাশ কীর্তন করিলেন কেন? বর্ণের পৌর্ববাপর্য্য 

দ্ধিকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব শঙ্করাচার্য নব" এবং 'বন” শব্দ 

লইয়। যে বর্ণসাম্যের উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা নৈয়ায়িকগণ যাহাকে সাঙ্কেতিক 
(01011010700) লাক্ষণিক (59701)01181) বা ব্যাবহারিক (58116110101 1) 

1১18) বলিয়া নিরূপণ করেন তন্তৎসম্থদ্ধে ভগবান্ পতপ্রলির অভিপ্রায় 

* খহাদের মতে বর্ণগুলিই অর্থবোঁধ জমায় বলিয়। স্ষোটের কোনও 'আবশ্যকতা নাই 
চাহারা বর্ণবাদী । 

1 থাবস্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাঁদনে | বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতমামর্থ্যা সত তথৈবাববোধক 1:0৮ 



১৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

এই যে, উহা! বুদ্ধিগত ওপাধিকভেদমাত্র। এইজন্য হরিকারিকায় কথিঃ 

হইয়াছে-_ 

'নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ। 

আবৃত্বপরিপাকায়াং বুদ্ধ শব্দোইবধার্ধ্যতে ॥ (ব্রহ্ষকাণ্ড ৮৫) 

ক্ষোটচন্দ্রিকাতেও লিখিত হইয়াছে_- 

বুদ্ধিবিষয়মেব শবদানাং পৌর্ববাপর্য্যম্ | 

ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, একটা বাক্য যখন আমাদের অন্করণ 

কোনও গ্রতীতি জন্মায়, তখন সেই বাক্যকে পদরূপে বা! বর্ণরূপে বিভাগ কর! 

যায়ন।। কারণ বাক্য যদি পদরূপে এবং পদ যদি বর্ণরূপে বিভক্ত হয় তা 

হইলে বর্ণের বিভাগ কিরূপে হইবে? উচ্চরিত বর্ণের বিভাগ করিলে সঙজাতীয 

বাঘুকণারূপে তাহার পরিণতি ঘটে এবং সেরূপ বিভাগ কোনও উদ্দেশ্য সাধন 

করিতে সমর্থ হয় না। কারণ একটী বায়ুকণ! অন্য বায়ুকণা হইতে বিলক্ 
নহে। লিখিত বর্ণগুলি যেমন কতকগুলি সরলরেখা ও বক্ররেখার সমষ্টি 
এবং রেখাসমূহও যেমন পরম্পর অভিন্স্বরূপ পরিণাহশুন্য অথচ সংস্থানবিণি 

কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টিমাত্র, সেইরূপ উচ্চরিত বর্ণনমৃহও কেবল প্রযত্বগালিত এ! 

আস্তোপহত বায়ুকণার সম্টিমাত্র, আর এ সকল বায়ুকণাঁও পরস্পর অভিন্ন্বরূণ 

দ্যগুকাদির সমগ্টিগাত্র। কতকগুলি সজাতীয় বিন্দু যেমন রেখারপ ধারণ করি 
অধ্যাসমূলক অক্ষরবোধ জন্মায়, সজাতীয় বায়ুকণাসমূহও তেমনই কণতালুমূ্ 
দন্তাদির সংযোগে ক, চ,ট, ত) প প্রভৃতি বর্ণরূপে শ্রবণেকন্দ্িয়গ্রাহা হইয়া থাকে। 

যদিও উহার! অবণেক্ছিয়ের গ্রান্থ হয় বটে, তথাপি ক্ষোটশক্তির সমাবেশব্য ভিরিকে 

কেবল বিন্দুবৎ বায়ুকণাসমৃহ কখনই প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হয় না. 

মহধিদিগের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন __ 

“পদে ন বর্ণা বিদ্ান্তে বর্ণেষষবয়বা ইব। 

বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং গ্রবিবেকো ন কশ্চন ॥৮ (বাক্যপঃ ১1৭৩)। 

অর্থাং বর্ণে যেমন তাহার অবয়বীভূত বিন্দুসমূহ বিদ্যমান থাকে না, গদেং 

সেইরূপ বর্ণসমূহ বিমান নাই এবং বাক্য হইতে পদের বিশেষ কোনও পার্থ 
উপলব্ধ নহে। বস্ততঃ আমাদের বুদ্ধিতে পদার্থবিশেষকে বিষয় করিয়া যে ভরা 

উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও বিভাগের যোগ্য নহে। তবে যে আমরা বাকার্ি 
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বিশ্লেষণ করি, তাহা কেবল বোদ্ধার বোধসৌকর্ধ্ের নিমিত্ত বৈকৃতধ্বনিসম্ব্ধ 

অপ্রাকৃত-বুদ্ধিগত উপায়বিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে। 

ূর্ববোক্ত বেদান্তুত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য বর্ণবাদের প্রতি সমধিক 

শনুধাগ দেখাইয়! বলিয়াছেন__দৃদ্ধগণের ব্যবহারকালে ক্রমান্থুগত বর্ণগুলির 

শর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পার! যায় ;' সুতরাং নিজেদের ব্যবহারকালেও 

এক একটী করিয়া সমস্ত ক্রমিক বর্ণকে যদি বুঝিয়া লওয়া যায় তবে অবশ্যই 

সেই অর্থবিশেষকে বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব বর্ণবাদিগণের এরূপ কল্পন। 

সুগমন্বহেতু লঘুতর । আচাধ্য বর্ণবাদ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ 

করিলেও ক্ফোটবাদকে তিনি স্পষ্টভাবে নিরাস করিতে পারেন নাই। যে হেতু? 

বরণদ্বার। পদাদি ব্যক্ত হয় একথা বলিলেও উচ্চরিত শব্দসমূহ কি প্রকারে বক্তার 

মান্যান্তরিক প্রতীতি লইয়া শ্রোতার বুদ্ধিতে গ্রবেশ করে তাহা আচাধ্োর 

কথায় সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। এইজন্য পূর্বোক্ত সুত্রভাষ্োর শেষভাগে 

আবার তিনি সঙ্কোচসহকারে বলিয়াছেন_'ক্ষোটবাদীর পক্ষে দৃষ্টের ত্যাগ ও 

মণঠ্টের কল্পনারূপ দোষ আছে। সুতরাং বর্ণগুলি ক্রমশঃ পর্িচ্ঞত হইয়। 

ফোটকে ব্যক্ত করে, আর সেই ক্ফোট অর্থকে ব্যক্ত করে- এরূপ কল্পনা অত্যন্ত 

গরীয়সী'। 

বোদ্ধা যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন এজন্য বৈয়াকরণিকেরাও বর্ণসমূৃহকে 

পদের এবং পদসমূহকে বাক্যের অবয়বরূপে কল্পন| করিয়াছেন, কিন্ত ব্যাস 

মাইডেছে' একথা বলিলে আমাদের চিন্তে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা কি 

বিভাগযোগ্য ? কখনই নহে, কারণ ব্যাদ্র হইতে গমনক্রিয়া বিচ্যুত হইলে 

পৃর্বোন্ত জ্ঞানের উদয় হয় না। অতএব বাক্যের কর্তৃপদ বা ক্রিয়াপদ 

বোগ্ধার বৃদ্ধিকল্পিত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । বাকা যেমন পদসমষ্টি নহে, 

পদ সেইরূপ বর্ণসমণ্টি নহে- ইহা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণঘজুবেরধেদ একটা 

উপাখ্যানের (১) অবতারণাপূর্ধ্বক যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে বাগ, বৈ" 

টত্যাদি কয়েকটী পংক্তিদ্বারা দেখান হইয়াছে । বেদের ঘোষণা যদি এরূপ 
হয় তাহা হইলে শশ্করাচার্য্য যে দৃষ্টহানি এবং অরৃষ্টকল্পনারূপ দোষের কথা 

হাবিয়াছেন তাহা বর্ণবাদে যেমন সম্ভবপর, শ্কোটবাদে কিন্ত সেরপ নহে । আর 

বণবাদিগণের কল্পনাকে আচার্ধ্য 'লঘুতর? বলিয়াছেন। যাহাই হউক, তাহাদের 

১ যন্ুর্ব্রেদ ৩1৬1৪।৭ ভুষ্টব্য 
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কল্পনা লঘুতর কি গুরুতর সে বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কার? 

লঘুগ্তরুভেদ বুদ্ধিগত উপাধির ফলমাত্র। কিন্তু বর্ণবাদ যে কাল্পনিক সে বিষ 

কোনও সন্দেহ নাই; যে হেতু কৃষ্ণযজুবেরদের পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানে ব্যাকৃতবাকে 

কৃত্রিমতাই ঘোষিত হইয়াছে । তবে ক্ফোটবাদকেও গুরুতরকল্পনামূলক বজ 
হইল কেন? এরূপ বলা উচিত নহে। যেহেতু প্রথমতঃ মহাঁতপা খধিবর্ধাগণ 

ধ্যানযোগান্থগত হইয়া যাহা অন্নভব করিয়াছেন তাহাকে কল্পনা বলা সঙ্গত নাহ। 

দ্বিতীয়তঃ আমাদের অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অবাধিত যে সকল প্রত্যয় উংগরন 

হয় তাহাদিগকে কল্পন! বলিয়া নির্দেশ করা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে, কার 

যে বিষয়ে অবাধিত প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ থাকে, ব্যাবহারিক অবস্থায় আমর! ভা্ার 

সত্যতাই স্বীকার করিয়। থাকি। আরও এক কথা এই যে, কৃষ্ণযজুবের্বদের মনে 

অব্যাকৃত বাক্যসমূহ যদি উৎপত্তিশীল হয়, ভবে ব্যাবহারিক অবস্থার প্রত্যয়গুলিৎ 

শান্্রদ্ধার৷ বা যুক্তিদ্বারা কোনপ্রকারেই কাল্পনিক হইতে পারে না। যদি 

তাহাদিগকে কাল্পনিক বলা হয়, তবে শুন্ততাবাদখগ্ডুনের জন্য বেদাস্তের তকপারে 

আচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায়ও অপরোক্ষান্তৃভৃতির মর্য্যাদা লঙ্গন- 

পূর্বক কল্পনার বিষয় হইয়া কি প্রচ্ছ বৌদ্ধবাদে পরিণত হয় না? 
ক্ষোটখগ্ডনের পক্ষে বর্ণবাদিগণের যুক্তি তেমন প্রবল নহে। কারণ ক 

প্রভৃতি বর্ণ হইতে যে প্রতীতি জদ্মে তাহাই ক্ফোটের জ্ঞাপক। বর্ণবাদিগণ বণ 

ক্রম অবলম্বন করিয়া 'বন” শব্দ হইতে 'নব' শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন 

সত্য, কিন্তু ক্রম কি বুদ্ধিগত উপাধির বিষয় নহে? “ব'কার কিংবা 'ন'কারে 

উচ্চারণকালে যন্ত্র হইতে প্রযত্রগালিত এবং আস্তোপহত যে বায়ুকণাসমূহ নি 

হয় তাহাদের মধ্যে ত কোন প্রকার ক্রমসাম্য অন্তুভূত হয় না। যদি জড়বিজ্ঞানে 

মতান্ুসারে বায়ুতরঙ্গমালায় কোনও ক্রম স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও চৈত্র" 

শক্তি হইতে অত্যন্ত পার্থক্যসম্পন্ন জড়ের দ্বারা কেনই বা! প্রতীতি . উৎগা 

ইইবে তৎসম্বন্ধে কোনও অবাধিত প্রমাণ অগ্াবধি দেখিতে বা শুনিতে পারা 

যায় নাই। সুতরাং কেবল জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট বায়ুকণার দ্বারা কোনও বর্ণপ্রতীি 

হয় না, কিন্তু ক্ফোটাত্বক শব্ব্রদ্মের সাহায্যেই বর্ণপ্রত্যয়ের উদ্দীপ্তি হয় 

এইরূপ সমাধান করাই যুক্তিযক্ত। শাঙ্তে যে “রন্দেদং শব-নির্্াণমূ” ইত্যাদি 
কথিত হইয়াছে তাহার তাংপর্ধ্যও এরূপ । 

কাত্যায়নের গুরু মীমাংসাবৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ধ বর্ণবাদী ছিলেন, 
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সেইজন্য “শব্দ ইতি চেন্ন-"****৮ (১/৩।২৮) ইত্যাদি ত্রন্ষস্ত্রের শারীরকভাম্ে 

উক্ত হইয়াছে__“বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ”। বর্ণসমূহই প্রতীতি 

জন্মাইতে সমর্থ__এইরূপ মতপোষণহেতু তিনি ক্ফোটবাদের প্রামাণ্য অস্বীকার 

করিয়াছেন। তাহার মতে “এই বর্ণটী সেই বর্ণ” বা “এটা সেই শব” 

এইবপ প্রতাভিজ্ঞাই বর্ণের নিত্যত্বপ্রতিপাদক। সম্ভবতঃ জৈনমিনিসৃত্রের অক্ষরগত 

তাংপর্য্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি বর্ণের বিনাশ স্বীকার করেন নাই। 

মীমাংসাদর্শনে মহধি জৈমিনি শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য 

যে সকল সূত্র রচন1 করিয়াছেন তাহা ক্ফোটের প্রাকৃতধ্বনিবিষয়ে গ্রহণ করা যায় 

না_-এ কথা বলা সঙ্গত নহে; কারণ যদি ক্ফোটপক্ষীয় দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সেগুলি 
আলোচন। করা যায়, তাহা হইলে এ সকল স্ত্রের গৌরব অক্ষুপ্রই থাকে, বহ্ু- 

শাঞ্ের সমন্বয় হয়, স্মৃতিসমূহের অনেক বিরোধ পরিহার করা যায় এবং জৈমিনি- 
পতঞ্লি প্রভৃতি মহধিগণের মধ্যে কোনও রূপ মতের অনৈক্য হয় না। যেরূপ 
বাখা। করিলে এ সকল স্ৃত্রার্থ ক্ষোটের ন। প্রতিবন্ধক হয় তাহ। অত্যন্ত সংক্ষেপে 

প্রদশিত হইতেছে 5 
(১) “সমং তু তত্র দর্শনম্” (১১১২ জৈমিনিসৃত্র )। পূর্ববপক্ষে জৈমিনি 

গায়ষ্টি অবলম্বনপুর্বক বলিয়াছেন_-'কর্মৈকে তত্র দর্শনাৎ (১।১৬) অর্থাং 

উচ্চারণে লোকের প্রযত্ব পৃষ্ট হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য; 'অস্থানাং' (১1১৭) 

অর্থাং উচ্চারণের পর শব্দের স্থিতি নাই বলিয়া উহা! অনিত্য ; 'করোতিশব্দাৎ? 

(১১৮) অর্থাং লোকে বলে- শব্দ করিতেছে, সুতরাং শব্ধ ক্রিয়াজন্য বলিয়! 
নিত্য; ত্বান্তরে চ যৌগপগ্ঠাৎ, (১1১।৯) অর্থাৎ এক সময়ে বহুলোকের দ্বারা 
টপলদ্গ বলিয়া শব্দ পরিচ্ছিন্ন সুতরাং অনিত্য ; 'প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ' (১1১১০) 

অথাৎ শব্দের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব * আছে বলির! শব্দ অনিত্য; 

* যদি4অপি-্যগ্ভপি। পূর্ববপক্ষীর মতে এছ্থলে থিদি'র ইকার প্রকৃতি এবং ঘগ্ঠপি'র 

ঘকার বিকৃতি, কারণ “ইকো! ধণচি” (৬১৭৭) এই পাণিনীয়স্থত্রা্গসারে ইকারস্থানে যকার 

ঈইযাছে। ইহা চিন্তনীয়, কারণ এস্থলে ইকার স্থানে কারের আদেশ হইয়াছে, বিকাঁর নছে। 

কিছ্ধ বর্ণের বিকৃতিভাঁবও অস্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন--“এষ সর্ব 
ইহদ গুড়ো ন প্রকাশতে”। গৃঢ়ঃ আত্মা যন্্ সঃ গুড়ো অর্থাৎ পরমায্মা। পৃষোঁদরাদিগণে 

হার সাধুদ্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। শব্দটার প্রক্রিয়া এইরূপ- গু মায্মালগুঢ় +উদ্মা গুডস । 
ইহরাং বণিতে হইবে, 'উত্মন্ঃ-এর উকার “আত্মন্-পদস্থিত আকারের বিরুতি। ইন্তা পাপিনি- 

ঙ 
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বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃতুম্াইস্” (১/১।১১ ) অর্থাৎ উচ্চারকবাহুল্যে শবে বৃদ্ধি হয় বলিয়া 
শব্দ অনিত্য। এই ছয়টা সুত্রে যে পর্বপক্ষীয় আপত্তি আছে তাহা খণ্ডন করিবার 

জন্য জৈমিনি 'সমং তু তত্র দর্শনম্' ইত্যাদি স্ৃত্রের অবতারণ| করিয়াছেন। মম 

তু ভত্র দর্শনম্_অর্থাৎ কণ্ঠাদিসংযোগমূলক প্রযত্তহেতু শব্দের উৎপত্তি হয় 
অভিব্যক্তি হয় না__ এরূপ বলা ঠিক নহে, কারণ উৎপত্তিপন্ষের ন্যায় অভিব্যক্তি, 

পক্ষেও প্রযত্ব আবশ্যক। ম্ৃতরাং পুর্ববপক্ষিগণের “ত্র দর্শনা এই হেট 

সাধ্যবংস্থানে এবং সাধ্যবদ্ভিন্নস্থানেও বর্তমান বলিয়া অনৈকান্তিক অর্থাং 
নিত্য এবং অনিত্য উভয়পক্ষেই সাধারণ। খধির অভিপ্রায় এই যে, 

উচ্চারণগ্রযত্রের পর শবের শ্রোতৃগ্রাহ্ত্ব উহার অস্তিত্ব গ্রতিপাদন করিলেও তদ্দারা 

শবের অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না। 

ক্ফোটবাদীরা বলেন যে, দ্রব্য যেগন দ্বিবিধ__ব্যাবহারিক এবং পারমাধিক 

শববও সেইরূপ দ্বিবিধ__বৈকৃত এবং প্রাকৃত। বাক্যপদীয়গ্রন্থে ভর্তৃরি 
বলিয়াছেন-- 

“ক্ফোটস্তয গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতে। ধ্বনিরিষ্যুতে । 
বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্তে ॥” 

ভর্তৃহরি এরূপ বলিয়াছেন, কারণ মহাভাষে স্মৃত হইয়াছে-_«ইহ ছে শব্াতানি 

নিত্য; কার্ধ্যশ্চ” | নিত্য অর্থাৎ গ্রাকৃতধ্বনি, কার্য (অনিত্য ) অর্থাৎ বৈকৃতধনি। 

নিত্যতার লক্ষণসম্বন্ধে মহাভাস্তে উক্ত হইয়াছে_“প্রবং কুটস্থমবিচাল্যনপায়োই 
পঙ্জনবিকাধ্যন্থৎপত্তযবৃদ্ধ্যব্যযযোৌগি যৎ তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যশ্যিস্ 

ন বিহন্তাতে”। ( পম্পশাভাষ্য-৫৯ পূঃ নির্ণয়সাগর )। ক্ষোটবাদীদের হ্দগত 
অভিপ্রায় এই যে, অভিথাতা দিপ্রযত্ুদ্ধারা যাহা শ্রোতৃগ্রান্থ হয় তাহাই শে 

অনিত্য বা! বৈকৃতভাগ অর্থাৎ কার্য্যভাগ, আর উপলব্ধির পর স্বয়ং অভিজ্লি 

হইয়া যাহা পদবাক্যাদির বুদ্ধিনিগ্রাহা অর্থবিশেষ অভিব্যক্ত করে তাহা শবের নিত 

ব! প্রাকৃতভাগ। এরূপ অবস্থায় জৈমিনির এই স্বত্রটী ক্ষোটপক্ষের বাধক নহে! 

স্থতরাং উক্ত সতরের ভাতে শবরম্থামী যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা ক্ষোটবাদীয় 

নয়েও স্বীকৃত । সেইজন্ “পৃষোদরাদীনি যথোপষ্দি্টম” টিটি জং পানী নী 

বৃত্বিতাগে ভট্টো৷জিদীক্ষিত লিখিয়াছেন_-“ভবেদ্ বর্ণাগমান্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপরধ্য়াথ। গু 

বর্ণবিরৃতেবর্ণনাশী গৃষোদরম্।৮ ইহ! একটা প্রাচীন কারিকা) কারণ তা অন 
পূর্বে ইহা কাশিকাবিবরণপঞ্চিকাঁতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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প্রাকৃতধ্বনিসন্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য, বর্ণবাদপক্ষে ঠিক সেরূপ নহে। এই সকল 
দেখিয়া মনে হয়, শবরম্বামী ফোটগত প্রাকৃতব্বনির তাৎপর্ধ্য লইয়া কেবল “স্ফোট' 

শব্দটা পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

(২) “সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ৮ (১1১১৩ জৈমিনিশ্থত্র)। 

ূর্বপক্ষে সৃত্রিত হইয়াছে__'অস্থানাৎ' অর্থাৎ উচ্চারণের পর অবস্থান করে না 

বলিয়। শব্ধ অনিত্য । কিন্তু জৈমিনি বলেন _এ কথ! ঠিক নহে, কারণ সকল সময়ে 

উচ্চারয়িতার সহিত শব্দের সম্বন্ধ ন। থাকিলেও তদ্দারা যে জ্ঞান হয় তাহ! চিরকাল 

ভাবেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, উচ্চারণের পর 

শপশেন্দ্িয়দ্ধারা শব্দের অন্্পলন্ধি হইলেও শব্দকে অনিত) বল যায় না 

কারণ আলোকের অভাবে পর্তাদি সব্বস্তু দৃষ্টিগোচর ন। হইলেও তাহাদের সত্তা 
অপলপিত হর না। ক্ষোটপক্ষে ইহার তাৎপর্য্য এই বে, বৈকৃতধ্বনিদ্বারা প্রাকৃত- 

পনির অভিবাক্তি হইলেও বৈকৃতধ্বনির অভাবে প্রাকৃতধ্বনির বিনাশ কোনরূপেই 

যক্ডিসিন্ধ নহে । অতএব এ সুত্রও ক্ষো্টের অনুকুল, প্রতিকূল নহ্থে। 
(৩) “প্রয়োগস্ত পরম” (১1১১৪ জেমিনিম্ত্র )। পূর্বপন্ষে কথিত 

হইঘাছে -করোতিশব্দাৎ অর্থাৎ শব্দ করে' ইত্যাদিরপে শব্দকে ক্রিয়া- 

শিপ্গাগ্করূপে প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং “যত কৃতকং তদনিত্যম এই 

হারান্সারে শব্দ অনিত্য। এততুত্তরে স্ুত্রিত হইয়াছে-“প্রয়োগন্ পরম্।” 

শন্দ প্রয়োগ অর্থাৎ শবের উচ্চারণ, নিম্মাণ নহে। শব্দকে ক্রিঘ়ানিষ্পাগ্ 

বলিয়। প্রয়োগ করিলেও শব্দের অনিত্যত। প্রতিপাদিত হয় না। এ সকল কথার 

ভাংপধ্য এই যে, শব্দ করিতেছে এরূপ বাক্যের ব্যবহার থাকিলেও শব্দকে 
উংপন্ভিশীল বলিয়া স্থির কর! যায় ন! কারণ উহা প্রকাশকধ্বনিসত্বন্ষেই মুখ্যতঃ 

প্রথপ্ত হয় । ক্ষোটপক্ষে বলিতে হইবে -বৈকৃতপ্বনি লক্ষ্য করিয়াই শব্দ করিতেছে? 
এরপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব শব্দের মূলভূত প্রাকৃতপ্বনি কোন প্রকারেই 
উপেক্ষিত হইতে পারে না। | 

(৪) “আদিত্যবদ্ যৌগপছ্যম্” (১১১৫ জৈমিনিস্ত্র )। পূর্ববপক্ষে 

ধতরিত হইয়াছে_-ত্বান্তরে চ যৌগপগ্ঠাৎ' অর্থাৎ দেশান্তরে ব পুরুষাস্তরের 

নিকট যুগপৎ উপলব্ধ হয় বলিয়। শব্দ অনিত্য। ইহার উত্তরে জৈমিনি 
বলিয়াছেন__“আদিত্যব যৌগপগ্ঘন্” অর্ধাৎ একই হৃূর্ধ্য যেদন যুগপং 
কিলোককর্তৃক দৃষ্ট এবং বহুস্থানে প্রতিবিস্বিত হইলেও তাহার একহ অন্কুপনই 
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থাকে, সেইরূপ শব্দও যুগপৎ বহুলোককর্তৃক উপলব্ধ হইলেও তাহার এক' 

কখনও বিলুপ্ত হয় না। ইহার দ্বার! বলা হইল-এক সুর্য যেমন সর্ব 

পরিদৃশ্যমান হয়, শব্দও তদ্রুপ এক হইয়াও বনু ব্যক্তির শ্রব্য হইয়! থাকে। 

এই সুত্রে জানা যাইতেছে যে, পতঞ্চলির সহিত জৈমিনির কোনও বিরোধ 

নাই। যেহেতু পতঞ্জলিও মহাভাত্তে লিখিয়াছেন_-“আদিত্যবৎ স্থা্। 

ইহারও অর্থ উক্ত জৈমিনিসূত্রীয় তাৎপর্ধ্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। এ মনা 

বাক্যপদীয়গ্রস্থে ভর্ভহরি বলিয়াছেন__ 

«প্রৃতিবিশ্বং যথাহন্থাত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ। 

তৎপ্রবৃত্তিমিবাগ্থেতি স ধর্ম ক্ষোটনাদয়োঃ॥৮ (১।৪৯)। 

(৫) দব্ণান্তরমবিকার2 (১১১৬ জৈমিনিসুত্র)। পূর্ব্বপক্ষে স্ুত্রিত হইয়া 

_ 'প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ' অর্থাৎ শব্দের মধ্যে গ্রকৃতি-বিকৃতিভাব আছে বলিরা শন 

অনিত্য। এতদৃত্তরে জৈমিনি বলিতেছেন_-বর্ণান্তরমবিকারঃ (১1১১৬) অর্থাং 

সন্ধিকার্য্যাদিস্থলে বর্ণের পরিবর্তনে উহার বিকার হয় না, কারণ বর্ণ বর্ণাম্থার 

অবস্থান করে মাত্র। এই মতবাদ সমর্থন করিবার জন্য নবীন মীমাংসকগণ খরেন_ 

«ইকে। যণচি” (৬১1৭৭) এই পাণিনীয়ন্ুত্রদ্বার। যকার ইকারের বিকৃতি বা কাধা 

বলিয়া! উপদিষ্ট নহে। যদ্দি যকার ইকারের বিকৃতি হইত তাহ। হইলে ঘটের জর 

মৃত্তিকা গ্রহণের ন্যায় লোকে যকারের উদ্দেশে ইকার গ্রহণ করিত। বরণসমুে 

মধ্যেও প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই বলিয়া তাহারা নিত্য। 

বর্ণের বিকাঁর সম্বন্ধে কিন্তু মীমাংসকগণের এইবূগ দিদ্ধান্ত প্রাচীন ব| ননীন 

বৈয়াকরণিকগণের অভিমত নহে। কারণ আ'পিশলীয়গণ বলিয়াছেন_ 

“আগমোহন্ুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দনাৎ। 

আদেশস্ত গ্রসঙ্গেন লোপ; সর্বাপকর্ষণাত ॥'? 

পাণিনি-সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে__ 

দবর্ণাগমো বর্ণবিপর্যায়শ্চ ছো চাঁপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। 

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদৃচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তমূ ॥” 

উক্ত কারিকাঁর উদাহরণ দেখাইবার জন্য শার্বিকগণ বলেন-__ 

“বর্ণাগমে! গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্ধ্যয়ঃ। 

ঘোড়শাদৌ বিকার; স্তাদ্ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥৮ 
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তবে বর্ণের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিলেই শব্দ ব| ক্ফোটের প্রাকৃতভাগ 

আনিতা হইবে-এ কথাও বল| যায় না। আমাদের শরীর সংঘাতপদার্থ বলিয়া 

বিকারী এবং অনিত্য হইলেও আত্ম।ত বিকারী ব| অনিত্য নহে। তথাপি 

বাবার-নিষ্পাদনের জন্য শরীরের কাধ্যকলাপ আমরা আত্মায় আরোপ করিয়া 

থাকি। এইবপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বল! যায় যে, উক্ত প্রকৃতিবিকৃতিভাঁব 

শব্দের নাঁদবিষয়ে ব। ক্ফষোটের বৈকৃতধ্বনিবিষয়ে অর্থাৎ কাধ্যভাগে প্রযোজ্য 

দ্টালও শব্দ ব। ক্ফোটে উহার প্রয়োগ তাত্বিক নহে। ম্ুৃতরাং ব্যবহার- 

নিগ্পাদনের জন্য শবে বা স্ফোটে যদ্দি উহার প্রয়োগ হয় তাহ। হইলেও 

তদবিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার অবকাশ থাকে না। এই সকল কারণবশতঃ 

কোটবাদীরাও উক্ত প্রকৃতি-বিকৃতিভাব যথাঁবৎ স্বীকার করেন না। তাহারা 

বলেন__«“নিরবরবেষপি বর্ণপদবাক্যেষু মাত্রাবিভাগো বর্ণবিভাগঃ পদবিভাগশ্চ 

কাক্সীনিকঠ | কেহ কেহ বলিবেন_ 

“ক্ষোটস্ত গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতে। ধ্বনিরিয়াতে | | 

বৃন্তিভেদে নিমিত্তবং বৈকৃতং প্রতিপদ্যতে ॥” (বোক্যপ* ১৭৭) 

ঈন্যাদি নিব্ষচনে যখন ক্ফোটের প্রাকৃতভাগ এবং বৈকৃতভাগ উপপন্ন হয়, তখন 

নীনাসকগণের সহিত ক্ষোবাদীদের একমত্য সম্ভবপর নহে। ইহা ঠিক নহে। 

কারণ ক্ষোটবাদীরা বলেন-__“যথা জবাকুমুমরূপান্থষক্তমেব ক্ষটি কাদীনাং গ্রহণং তথা 

'বনিবূপামুষক্ত এব ক্ষোটন্তদ্বিভাগেনোপলভ্যতে” | যাহ। বিকৃত তাহা বিভাগ- 

যোগ্য। ক্ষোট বস্তুতঃ বিভাগ-যোগ্য নহে। সেইজন্য ভর্তহরি বলিয়াছেন _ 

“খেোটরূপাবিভাগেন ধ্বনেগ্রহণমিহ্তে” (১৮২)। ব্যবহারনিষ্পত্তির জন্য 

যদিও আট প্রকার ক্ষোট কল্পিত হয়, তথাপি বাক্যক্ফোটই একমাত্র পরমাথ 

বগ্ঘ। সেইজন্য বৈয়াকরণভূষণসারে কথিত হইয়াছে__“বাক্যক্ফোটোইতিনিষ্ষ্ষে 

চিঠ/তীতি মতস্থিতিঃ” (৫৯ কারিকা)। অতএন এস্থলেও জৈমিনিস্ুত্রীয় 

ভাংগধ্য ক্ষোটবাদের বাধক নহে। 

(৬) ৭নাদবৃদ্ধিপরা” (১১1১৭ জৈমিনিসূত্র )। পূর্ধবপক্ষে স্ত্রিত হইয়াছে 

-দ্ধিশ্চ কর্তৃভূয্নাইস্ত” অর্থাৎ উচ্চারকবাহুল্যে শব্দের বৃদ্ধি হয় বলিয়া শব্দ 

নিত্য হইতে পারে না। ইহার উপর জৈমিনি বলিতেছেন__“নাদবৃদ্ধিপরা” 
অর্থাং উচ্চারক বহু হইলে শব্দের নাদই ( ড০010776 ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ 

শব্দতবের হ্বাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। এ স্থলে পতঞ্জলি জৈমিনির সঙ্ঠিত 
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একমত, কারণ ফণিভাম্তে উল্ত হইয়াছে_-“ক্ষোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শবগু 

কথম্? ভের্যাঘাতবং। তদ্যথা_ভের্যাঘাতো ভেরীমাহত্য কশ্চিদ্ বিংশতি 

পদানি গচ্ছতি কশ্চিং ত্রিংশৎ কশ্চিচ্ত্বারিংশং | ক্ষোটস্তাবানেব ভবতি, ধ্বনি 

কৃতা বৃদ্ধিঃ” ৷ (১১৬৯ সুত্রীয়ভা, নির্ণয়সাগর ১ম খণ্ড, ৫১৭ পৃঃ)। ইহা 

তাৎপর্ধ্য এইরূপ --নাদ বা ধ্বনির বৃদ্ধি হয়, ক্ফোট কিন্তু কৃটস্থের ন্যায় অবিকৃত 

ভাবেই "অবস্থান করে। জৈমিনি এবং শবরম্বামী যাহাকে নাদ বলিয়া, 

পতগ্জলির মতে তাহাই ধ্বনি অর্থাৎ বৈকৃতধ্বনি। তাহারা যাহাকে শং 

বলিয়াছেন, তাহাই পতপ্রলির ক্ষোট। 

শবের নিত্যতাপ্রতিপাদনের জন্য জৈমিনি আরও যে সকল ম্ 

(১/১/১৮-২১) রচনা করিয়াছেন, তাহাও যদি এইরূপ দৃষ্টিতে ঘ্োটপয 

ব্যাখ্য। করা ধায় তাহা হইলে এ সকল স্তরের তাৎপর্য ব্যাহত হয় না, অথ 

বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুপ্নই থাকে, অধিকন্তু শবজ্ঞ খধিগাণ 

মধ্যে কোনও.বিরোধকল্পনার প্রয়োজন হয় না। 

শবপ্রস্তাবের প্রারস্তেই জৈমিনি বলিয়াছেন_-“গংপত্তিকস্ত শৰাস্যা্ে 

স্বনবস্তস্ত জ্ঞানমুপ্দেশোহব্য তিরেকশ্চার্থেইমুুপলন্ধে ততপ্রমাণং বাদরায়ণত্তানগে 

তাঁত (১1১।৫)।৮ মীমাংসকদের মতে সুত্রটার তাৎপর্ধ্য এইরূপ--অর্থের সঙ্ি 

শব্দের সম্বন্ধ ৪ৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য বা অপৌরুষেয়। এইজ? 

বেদবিধিই অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্মের জ্ঞাপক (জ্ঞানম্)। এ বিধিবাক্যের উপনে' 

অন্ুপলব্ববিষয়ক অর্থাৎ অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া এবং তৎসম্ভূত জ্ঞানের বিপধা 

হয় না বলিয়! তাহা! প্রমাণ, কারণ উহা অনপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষাস্তর বা! প্রমাণান্র 

সাপেক্ষ নহে। ইহ] বাদরায়ণেরও অভিমত" । এই স্বত্রের ভাত্যে শবরধা 

ক্ষোটবাদখগ্ুনপূর্ববক বর্ণবাদ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ক্ষোটপক্ষে এ 

সৃত্রের ব্যাখ্যা করিব। শবের সহিত অর্থের সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাব) “উৎপত্তি 

অর্থাৎ আবির্ভাবমূলক। আবির্ভাবার্থে উৎপত্তিশৰের প্রয়োগ আছে। সপ্তশতী 

স্বুত হইয়াছে 
“নিত্যৈব স| জগনৃততিস্তয়। সর্ববমিদং ততম্। 
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রায়তাং মম ॥ 

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা। 

উৎপন্নেতি তদা লোকে স! নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ 
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এস্থলেও ভগবান্ মেধস্মুনি আবির্ভাবার্থেই '“সমুৎপত্তি'শব্দ এবং 'উৎপন্ন”শব্দ 

প্রয়োগ করিয়াছেন। হ্লোকেও ভগবতীর আবির্ভাবমাত্রই স্ুচিত হইয়াছে, কিন্ত 

প্রাকৃত জন্ম নহে। তারপর উক্ত সুত্রে জৈমিনিমুনি বলিয়াছেন যে, অর্থগুলি 

্দিয়্বারা উপলব্ধিগোচর না হইলেও তাহাদিগের জ্ঞানই বেদের অন্রান্ত 

উপাদেশ। এস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন_জ্ঞানই যে বেদের চরম উপদেশ 

তাহার প্রমাণ কি? তছুত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন-__'অনপেক্ষত্বাৎ' অর্থাৎ ইহাতে 

পুরুষান্তরের বা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অপেক্ষা নাই, সুতরাং জ্ঞানই চরম উপদেশ । 

কেছ কেহ এস্থলে অনুযোগ করিতে পারেন যে, ইহা অবশ্ঠ সর্ববতত্সিদ্ধাস্ত নহে। 

ভাহাতে জৈমিনিমুনি স্ুণানিখনন-ম্যায় অনুসরণপৃব্ধক স্বাভিমত দৃঢ় করিবার 
জন্য বলিয়াছেন_-“তৎপ্রমাণং বাদরায়ণন্ত' অর্থাৎ বেদাম্তমতেও জ্ঞানই প্রমাণ । 

সবে 'অনপেক্ষত্বাং'পদ দেখিয়া মনে হয়, ব্যক্তিগত সম্মানাতিশয় প্রদর্শনের জন্য 

'বাদরায়ণণ শব্দ গৃহীত হইয়াছে এরূপ বলা অপেক্ষা “বাদরায়ণ” শব্দ বেদাস্তের 

গমক এরূপ বলাই সঙ্গত। কারণ অনেকস্থলে দেখা যায়, বৃহস্পতিশক 

ব্রাঙ্দণের গমক | সেইজন্য মীমাংসকেরাই বলেন-_“বৃহস্পতেবেতিবাক্যে 

বৃস্পতিশবন্থ ব্রাহ্মণ এবার্৫থ ইত্যর্থবাদ এবায়ম্”। 

নীমাংসকগণ যাহাকে 'শব্ণ বলেন ক্ষোটবাদিগণের মতে তাহাই প্রাকৃত- 
শি, আর মীমাংসকমতে যাহা “নাদ' তাহাই ক্ফোটবাদিগণের বৈকৃতদ্বনি 

ব| কাধ্যরূপ শব্দ । এইভাবে মীমাংসাশুত্রগুলির ব্যাখ্য। করিলে ছুইটা 

শান্েরই সামঞ্জন্ত থাকিতে পারে এবং বেদের নিত্যত্ব বা অপৌরুষেয়ন্বও 
বাহঠ হয় না। অতএব এস্থলে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জৈমিনি- 

প্রণীত শুত্রগুলি বৈকৃতধ্বনির বাধক হইলেও ক্ষোটপক্ষীয় প্রাকৃতধ্বনির বাধক 

নহে: কিন্তু ভাষ্যকার ও বাত্তিককার যেন কেবল তর্কান্থুরোধে যোগশূত্রকার 

যোগভাষ্কার এবং মহাভাষ্কারাদি মুনিগণের বিরুদ্ধে জৈমিনির নিরপেক্ষ 
স্রগ্ুলিকে ক্ফোটের প্রতিকূলরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 

মীমাংসকগণ পুনবর্ধার এরপ প্রশ্ন করিতে পারেন মীমাংসান্ুত্রগুলির 
চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ উপেক্ষা করিয়া এরূপ কাল্পনিক অর্থ গ্রহণ করা কি সঙ্গত? 

"রণ ভাধ্যকার যাহা অবধারণ করিয়াছেন এবং বাহিককার যাহা চিন্তা 
কারয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে এরপ স্বাধীনতা অবলম্বন করা নিতান্ত অবিবেচনার 
কাধ্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোনও 



২ | ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা্ 

বিষয়ে যদি ছুইটী প্রসিন্ধ খধিসম্প্রদায়ের মতভেদ পাওয়া যায়, দে 

তব্বনিরূ্পণের জন্য শ্রুতির শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত। শতপথবত্রাঙ্মা 

আয়াত হইয়াছে_“বাগেবার্থং পশ্ন্তী বাগজীবীতি বাগর্থং নিহিতং সংতনোতি 

বাঁচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকম্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভূঙক্তে” | ইহার 

তাৎপর্য্য এইরূপ-বাক্শক্তি 'পশ্যন্তী' দশায় শব্দভাব গ্রহণ করে এবং শকভাৰ 

প্রচ্ছন্ন থাকায় এ বাক্শক্তি মধ্যমাবস্থায় তাহার বিস্তার করে, তারপর বৈধরী 

দশায় উহ! বিশ্ববৈরূপ্যের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে; অতএব গরমে 

বিবর্তম্বরূপ শবরব্রন্ষকে নানাভাবে বিভাগ করিয়া জীব সর্বদা নামরপাত্বর 

জগৎকে উপভোগ করিতেছে। এই শ্রোত প্রমাণটা শব্দের কার্যযত্ব বিশ্লেষণ" 

পূর্বক 'একম্মাদেকম্* অর্থাৎ “এক হইতে এক' এই যুক্তিবলে শবের নিত্যত, এবং 
ও অখগ্ুত্ই প্রতিপাদন করিতেছে । ইহাই যদি উক্ত শ্রুতির গ্রতিপাগ 

বিষয় হয়, তবে ক্ফোটবাদিগণের প্রাকৃতধ্বনি স্বীকার করিলে শ্রৌতমর্্যাণ 

কিছুমাত্র লঙ্ঘিত হয় না। এরূপ অবস্থায় দৃঁতাসহকারে বলা যায় যে, ফোট- 

বাদই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত। আমাদের মনে হয়, শতপৎ্রাক্মণের অপর 

স্থানে শব্দের যে অনিত্য কাধ্্যভাগ আলোচিত হইয়াছে তাহা ক্ফোটবাদিগণের 

বৈকৃতধ্বনি, আর সেই স্থলে শবের যে নিত্যভাগ কথিত হইয়াছে তাহা 

ক্ষোটপক্ষন্মত প্রাকৃতধ্বনি। কারণ অমৃতনাদোপনিষদে স্পষ্টত; আম্মা 

হইয়াছে_- 

«অঘোধমব্যপ্রনমন্বরং চাপ্যতালুকঠোৌষ্টমনাসিকঞ্। | 

অরেখজাতং পরমুষ্মবর্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথংচিৎ ॥” (২৪) 

ইনার তাঁংপর্য্য এইরূপ বর্ণের যে ভাগ অঘোষ (পুরুষপ্রযত্বব্যতীত যান 

অভিব্যক্ত হয় ), অন্বর, অব্যঞ্জন, অতালুকগ্ৌষ্ঠ, অন্থুনাসিক এবং যাহা রেখা দ্বার 

কল্পিত নহে, তাহাই অক্ষর অর্থাৎ বণের এভাগ কখনও ক্ষরিত হয় না। শ্রডিটা 

্রক্ষিপ্ত নহে, কারণ উহা ত্র্ষাপাদিপুরাণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। জৈমিনিঃ 

শবের কার্য্যভাগকে ধ্বনি, বা 'নাদ" নামে, এবং নিত্য ভাগকে শব নামে 

নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্তিককার এই সকল শ্রৌতগ্রমা' 

বিচার না করিয়া উক্ত সূত্রসমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে শবের নিত্য 

প্রতিপাদিত হইলেও শবাহুরূপ প্রাকৃতধ্বনি উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমর 

এইরূপ আলোচনা করিলাম। কেহ কেহ বলিতে পায়েন-_পূর্ববা্িধিঃ 
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শ্রুতি বা অন্ত কোনও শ্রুতি সাক্ষাদ্ভাবে ক্ষোটের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন 

কারন নাই এবং ক্ফোট যদি শ্র্তির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে প্রাচীন 

ভাষ্ুকারাদি তাহার উল্লেখপূর্বক সমাধান করিতেও বিরত হইতেন না; 

সতএব পূর্বোক্ত শ্রুতি প্রক্ষিপ্ত বা ক্ফোটসম্পর্করহিত হইতে পারে'। ইহার 

টঞ্চরে আমাদের বক্তব্য-যোগদর্শন, যোগভাষ্য ও মহাভাষ্য স্মৃতিপদবাচ্য, কারণ 

মহধিগণের বেদার্থম্মরণই স্মৃতি। পতঞ্জলিপ্রভৃতি স্মৃতিকার যখন স্পঞ্টভাবে 

শ্োোটবাদ সমর্থন করিয়াছেন তখন উহ! কখনও শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে 

না। স্ফোটের অন্কুলে শ্রুতি না থাকিলে ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং যোগভাত্তে 

কখনই ক্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতেন না, আর ভগবান্ পতঞ্জলিও 

ঘোগদর্শনের বিভূতিপাদে সবিকল্পজ্ঞানের পর নিব্রিকল্পজ্ঞানলাভের জন্য “শব্দার্থ- 

্রায়ানাম্” এই স্থত্রদ্ধারা শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পার্থক্য উপদেশ দিতেন 

না। শব্দার্থপ্রত্যয়ের বিভাগনিবন্ধন জানা যাইতেছে-কেবল নাদ নহে, 

যে কোনও ধ্বনি আবিভ্ত হইয়া পরে তিরোধান প্রাপ্ত হইলেও শ্রোতার মনে 

ভাবনাবিশেষদ্বারা কোনও একটা প্রতীতি অবশ্যই নিবদ্ধ করে। এইজন্য 

নহাতাষ্যেও কথিত হইয়াছে “এবং তহি_ক্ষোট? শব্দঃ | ধ্বনিঃ শব্দগুণ; | কথম্! 

ভে্ধাঘাতবৎ। তগ্যথা__ভের্যাঘাতো ভেরীমাহত্য কশ্চিদ্বিশতিপদানি গচ্ছতি 

কশ্চিজিংশৎ কশ্চিচ্চত্বারিংশৎ | ক্ষোটক্তাবানেব ভবতি। ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ | 

নি; ক্ষোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্ত খলু লক্ষ্যতে।” * সুতরাং কালবশতঃ বর্তমানে 
যদি আমরা ক্ষোটসম্বন্ধে প্রত্যক্ষশ্ররতি না পাই, তথাপি তংপোষকতায় কোনও 

কন শ্রুতির অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 

সম্প্রতি তর্কের অনুরোধে আমরা স্ফোটবিষয়ক শ্রুতির অভাব স্বীকার 

করিলেও ভাষ্য এবং বার্তিকের মতবাদ মানিয়া লইবার পুবেব ইতিহাসপুরাণ- 

প্রঃৃতির মতামত অনুসন্ধান করিব। স্মৃতিবিরোধপরিহারের জন্য বেদকেই চরম- 

প্রমাণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক; কিন্তু সিদ্ধান্তের অন্গুকূল অর্থ বেদে যদি 

তিরোহিত ব! প্রচ্ছন্ন থাকে, আর স্মৃতিতেও যদি তেমন কিছু না পাওয়া যায় 

উবে ইতিহাস-পুরাণাদিকে স্বাধীন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত । এই জন্যই 

নহাতারতে কথিত হইয়াছে__ 
রা ৮ শত শিশীীশাশী শশা শশী শিস ৯ পপজপ ৮৮৮৮৮ পিপ্ শশী শিরীন এ ৭ সি তত মহ 

* নির্ণয়সাগরসংস্করণ--১ম থণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা। 

৪ 
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ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃতহয়েৎ 

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের প্রতিগাগ্বিষয়সমূহ প্রপঞ্চ 

করিবে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হুইয়াছে__ 

“যন দৃষ্টং হি বেদেষু তনু স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। 

উভয়ো ধর্ম দৃষ্ট' হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥ 

অর্থাং যাহা বেদে তিরোহিত তাহা স্মৃতিতে সাক্ষান্ভাবে দৃষ্ট হয় এবং যাহ] বেদ 

মতি উভয় শান্ত্েই তিরোহিত তাহা পুরাণে দৃষ্ট হইরা থাকে। অতএব আম 

ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যেও আলোচ্য বিবয়ের সমাধান করিব। * 

& ইতিহাস ও পুরাণের এরাপ প্রানাপ্য স্বীকার করিয়া ছান্দোগ্যে আমাত হইয়াছে 

£স হোঁবাচ খগেদং ভগবোহধ্মি যন্্কেদং সামবেদমাথ্বণং চতুর্থমিতিহীমপুরাণং গৰ 

বেদানাং বেদম্ (৭1১২) অর্থাৎ তিনি বলিলেন যে, খগেদ বভূর্ধেদ সামবেদ অরর্্বেদ ইতি 

গুরাঁণনামক পঞ্চমবেদ এবং বেদসমূদ্ের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ আমি পাঠ করিয়াছি। বৃহদারা: 

এবং শতপথীয়ব্াঙ্মণে আঁমাত হইয়াছে--“স বথাট্দধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগধুমা বিশিশ্রস্ 

বা অরেহস্ত মহতো। তৃতশ্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ খাগেদো বহুত: সামবেদোহপর্নান 

ইতিহীসঃ পুরাণং বি্ধা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্ত্রাণ্মব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্টগোবেগ 

সর্ববাণি নিঃশ্বসিতাঁনি ॥ ( বৃ ২৪১০ এবং শ ১৪1৬/১০1৬ ) অর্থাৎ আর্দকাষ্টোৎপন্ন অগি হই 

যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধুম নির্গত হইয়! থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে বেদচতুষ, ইতিহাম, গুর 

বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক সুত্র, ব্যাখ্যান এবং অন্ুব্যাখ্যান হইয়াছে; এ সকল তাহার ণিঃহা। 

শ্বরূপ। “নিঃশ্বসিত।পদসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন বথাহপ্রযতেনৈব পুরুঘনিঃ 

তবতি। 

পুরাণস্ব্ধে শতপথীয়রা্গণে আয়াত হইয়াছে__পুরাণং বেদ: সোহয়মিতি কিছ 

গুরাণমাচক্ষীত ( ১৩।৪।৩।১৩ ) অর্থাৎ পুরাঁণই বেদ এইরূপ মনে করিয়া! অধ্বযুগণ পুরাণ ক? 

করিয়! থাকেন। 
অথর্বসংহিতার মতে উচ্ছিম্বমাণ ব্রহ্ম হইতে যহ্র্মন্ত্ররে সহিত খক্ সাম ছন্ঃ %ঃ 

এবং ছ্যুলোকস্থ দেবগণ আঁবিভূতি হইয়াছেন । সমাম়ায়ও আছে-খচঃ সামানি ছনদাংদি পুর 

ঘজুষা সহ। উচ্ছিষ্টাজ্ঞজ্িরে সর্ব দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥ (অ--১১1৪।৩।২৪ )। 

বৃহদারণ্যকভান্তে শঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেন__“ইতিহাস ইত্য্কণীপুরূরবো: সংবাদাধি 

'উর্কণী হাপসরা ইত্যাদি ব্রা্মণমেব, পুরাঁণম্-“অসঘা ইদমগ্র আসীদি/ত্যাদি (২1৪১ 

অর্থাৎ উর্বনীপুরূরবার কথোপকথনািস্বরূপ ব্রাঙ্মণতাগের নাম ইতিহাস এবং দর্ধপ্র 

একমাত্র অসৎ ছিল" ইত্যাদি স্িপ্রক্রিয়াঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ । 



উপৌদ্ঘাত ২৭ 

মহাভারত একখানি বৃহৎ ইতিহাস। হরিবংশ-নামক গ্রন্থ তাহারই অঙ্গ- 

্থানীয়। সেই হরিবংশে “একাক্ষরা বৈ সর্ব বাক” “অকারো বৈ বাক্” “গুকারো 

বাগেবেদং সর্ববম” ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপধ্য লইয়া আস্তরপ্রণবন্বরূপ ক্ফোটাত্বক 

ভগবানের উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে__ 

“অক্ষরাণামকারস্ত্ং ক্ষোটস্ত্ং বর্ণংশ্রয়ঃ” (১৬।৫২)। 

টার তাৎপর্ধ্য-__অক্ষরের মধ্যে প্রণবের আদি বীজ “অ+কারেরই স্বরূপ তুমি এবং 

ব্শমৃহের আশযম্বরূপ ক্ষোটশক্তিও তুমি। ইহাতে সুচিত হয় যে, বর্ণাত্মক 

একর প্বনিব্যঙ্গারূন যে অনিত্য অংশ আছে তাহাও ঈশ্বর, আর উহার ক্ষোটূপ 

শর্থপ্রকাশক যে নিত্য অংশ আছে তাহাও ঈশ্বর। অতএব শব্দতত্বের ঢুইটা 

শবস্থা প্রতিপাদিত হইতেছে । অক্ষর-সমষ্টির মধ্যে কেবল অকারকে গ্রহণ করায় 

মঠিত হইতেছে যে, হরিবংশের মতে 'আ? “ই? উ' বা কা চি? টতি' পি" প্রভৃতি 

বর্নগলি যথার্থতো ভিন্ন নহে । যেমন একই মুখ জলে, অসিতে বা দর্পণে 

গ্রতিবিপ্বিত হইলে প্রতিবিস্বের আধাররূপ উপাধির পার্থক্যহেতু বিভিন্নরপে 

প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ শব্দতত্বও কঠতালুমৃর্দপ্রভৃতি স্থানগত উচ্চারণ-যন্ত্রবপ 

উপাধির বৈমমো আ' হই ব। কাছ? প্রতি বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। 

শসন্থা বাযুকণ। সম্মিলিত হইয়া যখন বর্ণরূপে শ্রুতিগোচর হয় তখন বর্ণগত 

পণ্থকা কেবল উপাধিভেদনিবন্ধন বতীত আর কি বল! যাইতে পারে? শিক্ষা- 

“পিং পণ্তিতগণ “'কারকে স্থলবিশেষে 'কা'কারেরই রূপান্তর বলিয়া থাকেন। 

এমন কি স্ুক্ষনৃষ্টিসহকারে অনুভব করিলে সকল বর্ণই “অ'কারের রূপান্তর বলিয়া 

মনে হইবে । তাই বেদেও কথিত হইরাছে_-“অকারো বৈ রা বাক্” *। গীতায় 

বি সাঁণাচার্য বলিয়াছেন “দেবাস্থরাঃ সংযত আসমিত্যাদয় 

ইতিগম]: | ইদং বা অগ্রে নৈব কিচনাসীন্ন ঘোৌরাসীদিত্যাদিকং জগত: প্রাগবস্থাসুপক্রম্য সর্গ- 

€'৩পাদকং বাক্যজাঁতং পুরাঁণম্। অর্থাৎ বেদের অন্ত? তি দেবাসুরের যুদ্ধবর্ণনাদির নাম 

ইঠিহান, আর অগ্রে এই জগণ্প্রপঞ্চের কিছুই ছিল না- ইত্যাদি জগতের প্রাগ-ভাঁব আর্ত 

কা ছষ্টিবিবরণপর্য্যস্ত বাঁক্যজাতের নাঁম পুরাণ । 

* থিয়োডোর গেল্ডি্ কার (00০9097001456001 ) মহোদয় ভাহার পাণিনি- 

শক গ্রান্থুর ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিযাছেন_)০ [06101) 01 ০01001]11)6 1656]£ 8011)])0565 
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ভগবান্ শ্রীক্ৃষ্ণও বলিয়াছেন__“অক্ষরাণামকারোইম্মি” । “অ'কারের প্রাকতপবনি 
লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য শ্রুতি ও স্মৃতি এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব কেবল বর্ণগ 
ভেদই' যে উপাধিমূলক তাহা নহে, বৈকৃতধ্বনিমূলক বর্ণমাত্রকেই উপাধিযূলর 
বলিতে হইবে। বাক্যপদীয়ের ব্রহ্গকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে--“অভ্রাণীব প্রগীয়নে 
শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ” (১১২)। অর্থাৎ কতকগুলি জলবিন্ু যেমন ক্রমশঃ মিলি 
হইয়া নানা আকৃতিবিশিষ্ট মেঘে পরিণত হয়, তেমনি কতক গুলি বায়ুকণ| সমবের 
হইয়া বর্ণ-পদপ্রভৃতি নানাবিধ শব্দরূপে স্ষুরিত হইয়া থাকে। এই প্রমাণ, 
বিষয়ে অনাস্থা দেখাইবার কোনও উপায় নাই, কারণ ইহ। যুক্তিমূলক। সকলো? 
জানেন যে, 'ব" লিখিতে হইলে ক্রমশঃ চারিটী সরল রেখার সমাবেশ করিতে হয়_ 
(ব)। বকারের এ সকল সরল রেখা বিন্দুসমষ্টি (র) বাতীত অন্য কিছুই নহ্ে। 
বিন্দুসমূহের আকৃতি থাকিলেও তাহাদের পরিণাহ বা বিস্তৃতি আছে 
বলিয়। কেহ কল্পনা করিতে পারেন না। সুতরাং এক বিন্দুর সহিত অগর 
বিন্দুর কোনও পার্থক্য নাই। অতএব লিখিত “কার যেমন দর্শনবিষয়র 
সজাতীয় বিন্দুর সমষ্টিমাত্র, উচ্চারিত “ব'কারও তেমনই শ্রবণবিষয়ক মজাতীয 
বায়ুকণার সমষ্টিমাত্র। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া বৈয়াকরণিকগণ বলেন_ 
ব্যঞ্জকধ্বনিগত “ক'ত গ'ত্ব প্রভৃতি বর্ণের বিষয় ক্ষোটে প্রতীয়মান হয়, অর্থাং 
ক্কোটকে আশ্রয় করিয়াই “ক'কারাদি বর্ণের বৈকৃতপ্বনি প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
হরিবংশীয় গ্লোকের শেষপাদে লিখিত আছে__৭ক্ষোটন্ং বর্ণসমশরয়” 

প্রসঙ্গান্থসারে ইহার সামপ্র্ত চিন্তা করিলে উক্ত “ক্ষোটশব্দে শাস্বোন্ত আন্র 
প্রণব সূচিত হয়। আন্তরপ্রণব আর শব্দবক্ধ একই পদার্থ। তাঁই যোগশাদ 
কথিত হইয়াছে--প্রণবস্তস্ত বাচক৮। এই সকল কারণে লঘুমঞ্জ.যায় নাগে 
ভট্ট বলিয়াছেন _ মাটির ই আস্তর প্রণব । 
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কথাটা অত্যন্ত সত্য। সুতরাং পাশ্টাত্যপপ্ডিতের উক্তি বশিয়া উহ! অগ্রাহ করা কর্তন 
নছে। কবিসমাটু ভারবি বলিগাছেন_-নম্থ বন্তৃবিশেষনিংম্পৃহা গুণগৃহা! বচনে বিপশ্চি্ত 

(কিরাত ২৫)। শ্রুতি কেন যে বলিয়াছেন-_-“অকারো বৈ সর্ধা বাঁক” এবং গীতায় তগবা? 
কষ্টই বা কেন বলিয়াছেন_/মক্ষরাণীমকাকৌহস্টি তাই গোল কার মহোদয দি 
দা্টণস্তিকদ্ধারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

সপ ৯ | রি 
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এখন আমরা এরূপ সমাধান করিতে পারি যে, হরিবংশনামক ইতিহাস 
বোদের তাৎপর্য্যান্থুসারে বর্ণবাদ প্রত্যাখ্যানপূর্বক ক্ফোটবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিষুভাগবতের দ্বাদশস্ন্ধের বষ্ঠাধ্যায়েও “সমাহিতাত্মনো ব্র্মন্” ইত্যাদি যে নয়টা 
শ্লোক দেখিতে পাই তাঁহাদের তাৎপর্য এইরূপ--“পরমেষ্চিত্রক্মা হইতে যে সৃক্ষমতম 

নাঁদ উৎপন্ন হয় তাহাই শব্ব্রহ্ম। ধাহাদের চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে সেই যোগিগ্ণ 

নাদরূপ শব্ধত্রন্ম অনুভব করিতে পারেন । উক্ত নাঁদের উপাসনাদ্বারা তাহার! 

ভ্রিবিধ ছুঃখরূপ মলরাশি অপসারণপূর্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। এই 
শৃক্গুতম নাদ হইতে ত্রিমাত্রাআ্বক ওকার অনির্ধাচ্যন্থরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়। 
থাকেন এবং এই নাঁদই ক্ফো্ট বা ত্রন্মের বাচক। শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি 
রোধ করিয়া যে ব্যক্তি এই নাদের উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার আর বুদ্ধিভেদ 
থাকে না। একমাত্র সংপদার্থ ই তাহার জ্ঞানের বিষয় হইয়। থাকে । হৃদয়াকাশ 

হইতে অভিব্যক্ত ক্ষোটের সাহায্যে বাক্য শ্রবণেপ্দ্িয়ের গোচরতা লাভ করে। 

ক্ষোট নিজের আশ্রয়ন্বরূপ ত্রন্মের বাচক বলিয়া! কথিত হয়, কারণ ক্ষোটই সকল 
মনু, বেদ ও উপনিষদের অক্ষয় বীজন্বরূপ। ক্ষোট হইতে অকারাদি বর্ণত্রয় উদ্ভূত 
হঈয়াছে। এ বর্ণত্রয়ে সাদি তিনটা গুণ, খগাদি তিনটা বেদ, ভূঃ প্রভৃতি তিনটা 

লোক এবং জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থ। বিগ্ভমান। ভগবান্ প্রজাপতি “অ' 'উ' “ম' এই 
তিন বর্ণের অভিব্যক্তিদ্বারা অস্তঃস্থ, উদ্ম, স্বর, স্পর্শ, হৃম্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি নানাভেদধুক্ত 

ব্ণসমূহের স্থষ্টি করিয়াছেন; তারপর সেই বর্ণরাশিদ্ধার! হৌত্রাদি যজ্জীয় কর্মচতুষ্টয় 
সম্পাদনের জন্য প্রজাপতির মুখচতুষ্ট় হইতে সপ্রণৰ এবং সব্যান্ৃতি বেদচতুষ্টয় 
মাবিুতি হইয়াছিল” (৩৭-_-৪৫ শ্লোক)। এইজন্য ভাগবতের মতে বর্ণসমূহ 
উংপন্তিশীল এবং বিনাশশীল, কিন্তু ক্ষোট শব্দব্রন্ষন্বরূপ বলিয়া অখণ্ড ও নিত্য | 

বর্ণগুলির উৎপত্তি আছে সুতরাং তাহাদের বিনাশও আছে-_ইহা কেবল 
ভাগবতেই কথিত নহে, ব্রহ্মাগুপুরাণেও লিখিত আছে যে দন্ত, ওষ্ঠ এবং তালু 
প্রতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান আশ্রয় করিয়া! যখন নানাপ্রকার বর্ণ উচ্চারিত হইয়া 
থাকে, তখন বর্ণসমূহ উৎপত্তিশীল বলিয়া “যৎ কৃতকং তনষ্টম্* এই ন্যায়াম্থসারে 
ভহারা অবশ্যই বিনাশশীল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে_বর্ণসমূহ যদি কক্ষর 
অর্থা বিনাশশীল হয়, তবে তাহাদিগকে “অক্ষর বল! হয় কেন? ইহার উত্তর 

এই যে, বর্ণরাশির বৈকৃততাগই ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল, কিন্তু তাহাদের প্রাকৃতত- 
উাগ অর্থাৎ ক্ষোটরূপ শরববব্রদ্ম নিত্য ও অখণ্ড বলিয়া তাহারা অক্ষর। নীমাংসা- 



৩. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ভাত্বকার শবরন্বামী বা মীমাংসাবান্তিককার কুমারিলভট্রাদির ন্যায় পাছে কে 
ব্ণাদির ক্ষোটরূপ শব্ত্রক্ম অস্বীকার করেন_এই আশঙ্কায় ত্রহ্মাগুপুরণীঃ 
উত্তরগীতায় স্পষ্ট কাঁথত হইয়াছে__ 

অঘোষমব্যঞ্নমন্থরং চাপ্যতালুকঠোৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ। 
অরেখজাতং পরমুদ্মবঞ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিং ॥ (১৫০)। 

অভিপ্রায় এই যে, যাহা নাদ বা কার্যযভাগ নহে, যাহা বিকৃতব্যপ্তন নাহ 

যাঁহা কতালু প্রভৃতি স্থানের সাহায্যে উচ্চরিত হয় না, যাহ! রেখানিদর্শনদার 
লিখিত-বর্ণরূপে উপস্থাপিত নহে এবং যাহাতে উম্ম বা বায়ুর সাশ্রেষ না 

, তাহাই পরম “অক্ষর অত উপচয়াপচয়রহিত ক্ষোটরূপ শব্দত্রহ্ম। অমৃতনাদোগ- 
নিষদেও আয়াত হইয়াছে_-“অঘোষমব্যঞ্জনমন্বরং ৮৮ ইত্যাদি। এই আনি 

রহ্মাগুপুরাণীয় স্মৃতির অন্ুগ্রাহিকা। মুতরাং এখন দৃট়তাসহকারে বলা 
যায়__ক্ষোটের গ্রাকৃতভাগ অর্থাৎ আন্তরক্ফোট লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিম্মৃতির এইব্ুপ 
ঘোষণা হইয়াছে । 

যে সকল দার্শনিকদের কথায় প্রতিবাদ করা হইতেছে তাহাদের সহি 
আমাদের পার্থক্য কাহারও অবিদিত নাই। আমরাও জানি--ক সৃ্ধ্য প্রভাব 

বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ ॥ কিন্তু ক্ষোটসম্বন্ধে শ্রুতিম্মৃতির আন্মুকুল্য থাকিলে? 

কি আমর! তাহাদের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারি না? অবশ্যই পাবি। 

ভটটপাদ ্ বযং বলিয়াছেন_ 

- “অত্যন্তবলবন্তোহপি পৌরজানপদ। জনাঃ। 

দূ্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈ; পাথিবাশ্রিতৈঃ॥” (তত্্বান্তিক )। 

সে যাহাই হউক। 
সাঙ্ঘ্দর্শনেও ক্ফোটের বিরুদ্ধভাঁব অবলম্বন করিয়া পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৭ হৃ্ে 

কথিত হইয়াছে-_“প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন ক্ফোটাত্বকঃ শবঃ”। এন্থানে 

ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন__যদি বর্ণগণই প্রতীতি জম্মাইতে পারবে তবে আর 

মধ্যে একটা অতিরিক্ত ক্ষোটকল্পনার প্রয়োজন কি? তাহাদের' অভিপ্রায় 

এইরূপ-_অর্থপ্রতীতি নানাপ্রকার, স্ৃতরাং ক্ফোটকল্পন যুক্তিযুক্ত নহে, বের 

দ্বারা ক্ষোট আর ক্ষোটের দ্বারা অর্থপ্রতীতি জদ্ম--এপ্রকার কল্পনা অগে্ 

বর্ণের দ্বারাই অর্থপ্রতীতি জদ্মে এইপ্রকার কল্পনাই 'দমীচীন।' যাহাই হক 
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সা্যাচাধ্যগপের এরূপ সিদ্ধান্ত 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ এই ন্যায়াসারে 

শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ তাহাদের শাস্ত্রে প্রকৃতিপুরুষব্যতিরেকে ব্রহ্মতত্বাদির কোনও 

বিবক্ষা নাই। ক্ষোট ব্রহ্মতত্বেরই অন্তর্গত। অতএব সাঙ্ঘ্যমতে যদি বর্ণবাদের 

গ্রহণ এবং ক্ষোটবাদের অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে উহাতে কিছুমাত্র 

ক্তিবৃদ্ধি নাই। যোগশান্ত্র সাঙ্যানুগৃহীত সত্য, কিন্ত ইহাতে ঈশ্বর স্বীকৃত 

না হইলে ইহাঁও ক্ষোটবাদের বিরোধী হইত। আর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যাহা যাহা 

বল। হইয়াছে তাহ সাঙ্খাশাস্ত্রোক্ত বর্ণপ্রতীতিসম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। 

নৈয়ায়িকগণ বৈয়াকরণদের ক্ষোটবাদ বা বর্ণবাদীদের শব্দনিত্যতা স্বীকার 

করেন না। তাহারা বলেন, “বর্ণের ক্রমোচ্চারণদ্বারা যখন পদের অর্থ জান। 

যায় তখন বর্ণাতিরিক্ত ক্ষোটকল্পনা নিশ্প্রয়োজন' ৷ তাহারা আরও বলেন, বর্ণ ই 

শব এবং বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় বলিয়া উহা উৎপত্তিশীল, সুতরাং 'যৎকৃতকং 

তদনিত্যম্ঠ এই ন্যায়ান্থসারে শব্দেরও নিত্যতা স্বীকার করা যায় না”। 

্যায়শাস্ত্রের এইরূপ প্রতিকুলতভায় ক্ফোটবাদ নিরস্ত হয় না। নৈয়ায়িকগণ 

শব্দের উৎপত্তিধর্্মা দেখিয়া উহার অনিত্যতা জ্ঞাপন করেন। সাধাবণতঃ 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার উৎপত্তি আছে তাহা বিনাশী। জগতে যাহা 

কিছু উৎপন্তিশীল তাহাই অনিত্য, যেমন ঘটপটপ্রভৃতি। আকাশাদি 

টংপত্তিশীল নহে, স্ৃতরাং তাহাদের নিত্যনে বাধা নাই। শব কিন্তু ঘটাদির গ্ঠায় 
উংপন্তিশীল সুতরাং অনিত্য । নৈয়ায়িকগণের এইরূপ চিন্তাধারায় পাঁচটা অবয়ব 

আাছে-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন। মীমাংসকগণ শব্দকে 

ব্য এবং নিত্য বলেন; সুতরাং শব্দবিষয়ে নৈয়াফ়িকগণের সন্দেহ উপস্থিত 
হওয়ার তর্কচ্ছলে তাহারা! শব্দকে দ্রব্য বলিয়। স্বীকার করিয়া তাহার নিত্যত্ব- 

বিচারে প্রবৃত্ত হন। শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদিত হইলে মীমাংসকেরা পরাস্ত 

চষ্টবৈন। ভাল, শবের নিত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ 
বলিবেন_ সমস্ত ভাবপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশ দেখিতে পাই? শবে 

উংপন্তিরূপ ধন্ম দেখা যায় বলিয়! উহার নিত্যতাবোধে সন্দেহের হেতু হইয়াছে। 
উংপন্তি থাঁকিলেই পদার্থ অনিত্য হইবে ইহার দৃষ্টান্তকি? এরপ শঙ্কানিবৃত্তির 

চনয পূর্বেই ঘটপট প্রভৃতির উল্লেখ কর! হইয়াছে? উহ্থাই উদাহরণ । এ তুল্যজাতীয় 
উদাহরণ অনুসারে শব্দকে ঘটাদির ম্যায় কৃতকত্বহেতু অনিত্য বলিয়া নির্দেশ 

করা যাইবে_ইহাই উপনয়। এইরূপ উপনয় পধ্যন্ত বাক্যপ্রয়োগদ্ারা 
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উপসংহারে শব্দের যে অনিত্যতা নির্দেশ কর! হইবে তাহাই নিগমন। শকে। 

অনিত্যতাস্থাপনে ইহাই ন্যায়পদ্ধতি। 

সাঁয়পদ্ধতি কখনও অতীন্দ্িয় বিষয়ের সমাধানে সমর্থ হইতে পারে না। 

এই জন্যই ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন__“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া” (কঠ* ১২) 

অর্থাৎ তত্ববিষয়িণী বুদ্ধি কখনও তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। এইবূপ 

আর্মতির তাৎপর্ধ্য লইয়া পুরাণশান্ত্রেও কথিত হইয়াছে 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্॥”? 

অর্থাৎ "যাহা ত্রিগুণের অতীত তাহাই অচিন্ত্য, সেই অচিন্ত্যপদার্থসম্বন্ধে তাকর 

অবতারণা সঙ্গত নহে"। ক্ষোট শবত্রক্ষন্বরূপ, সুতরাং উহা! গুণাতীত অখণ্য এব 

নিত্য বন্ত। ক্ফোটের আর দ্বিতীয় উদাহরণ নাই, সুতরাং উহা নিজেই নিজেঃ 

উপমাস্থল। ইহাতে কবিতারত্বের একটা শ্লোক মনে পড়ে 

“গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ। 

রামরাবণয়ো যুদ্ধিং রামরাবণয়োরিব ॥” 

অতএব ক্ষোটবিষয়ে কোনও ন্যায়াবয়ব প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। তক 

ব৷ যুক্তির দ্বারা ইহার সমাধানও সম্ভবপর নহে। নৈয়ায়িকগণ যুক্তিবলে শে 

অনিত্যতা যেরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে নাঁদ বা বৈকৃতধ্বনির পিত্ত 

ম্ষ্ট হইলেও প্রাকৃতধ্বনির ভ্রাসবৃদ্ধি কণামাত্রও সাধিত হয় নাই। ন্যায়মিথ 

অবয়বদ্ধারা বৈকৃতধ্বনির বিচার কিছুমাত্র আবশ্যক নহে) কারণ বৈকৃতধনি 

উপজনাপচয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইজন্য তগবান্ পতঞ্জলিও শবের এ ছুই 

অবস্থা স্বীকারপূর্ব্বক বৈকৃতধ্বনিকে কার্য বলিয়! প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাঃ 

স্বীকার কর! হয় তাহার জন্য আর প্রমাণের আবশ্যক কি? পৈঙ্গলোপনিঘঃ 

আয়াত হইয়াছে-__“দগ্বস্ত দহনং নাস্তি পকস্ত পচনং যথ।” (৭1৭)। অতএ 

পক বস্তুর পাক বা! দগ্ধ বস্তর দাহ অনাবশ্তক। এইরূপ বস্তগতি অনুভব করিয় 

পূর্বেই আমর! বলিয়াছি_ন্যায়শাস্ত্রের বিরুদ্ধতায় ক্ফোটবাদ খগ্ডিত হয় নাই 

যাহা হউক, নৈয়ায়িকগণ শবের তত্ব অর্থাৎ যথার্ঘস্বরপ নিরূপণ করিতে যশ 

সুতরাং তাহাদের প্রতি আমাদের আর কোনও অন্যোগ নাই। কারণ আম? 

জানি-_তিবপক্ষপাতো৷ হি ধিয়াং স্বভাব? | পু, 

 স্তায়শান্ত্রীর মতবাদ অবলম্বন করিয়া শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকদর্শনৈর উপস্া 
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ধলিয়াছেন_-“সঙ্কেত-বলেই (1) ৩০7:৫711০7 ) পদার্থপ্রতীতি যখন সম্ভবপর, 

তখন আর ক্ষোটকল্পনার প্রয়োজন কি?” এরূপ বলিয়াও তিনি সঙ্কেতের স্বরূপ 

নিণয় করেন নাই । সঙ্কেত যদি অর্থপ্রতীতির মূল হয় তাহা হইলে সঙ্কেতের স্বরূপ 

নিণয করা আবম্তঠক। কারণ সঙ্কেত ব্বয়ংই যদি অবাস্তব হয়, তবে আমরা বলিব-__ 

য়: অসিদ্ধ হইয়া কিরূপে উহা বিষয়ান্তরের প্রমাণ হইবে? অভিযুক্তেরাও বলেন__ 
'ন। গ্রতিষ্ঠিততর্কেণ গম্ভীরার্থস্ত নিশ্চয়ঃ। অতএব আমাদের মতে পদ-পদার্থের 
পরম্পর অভেদারোপমুলক ন্মরণই সন্কেত। নীলবর্ণ এবং আকাশ পরম্পর বিভিন্ন 
£ঈালও একসঙ্গে উভয়ের জ্ঞান হওয়ায় আরোপবশত; দুইটার যেমন অভিন্নরূপে 

গ্রতীতি হয়, সঙ্কেতম্থলেও প্রায় সেইরূপই নিয়ম । শব্ধ এবং অর্থের পরস্পর ভেদ 

থাকিলেও “যে শব সেই অর্থ এবং যে অর্থ সেই শব্দ” এইরূপ আরোপাত্বিক! 

নির্দিশেষ-প্রতীতি হইয়া থাকে। আরোপজ্ঞান বুদ্ধির বিষয়ীভূত শ্মৃতিকাধ্য- 
বিশেষ । সঙ্কেতদ্বারা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করিলে চিন্তবৃত্তির ব্যাপারবিশেষ বর্ণিত 

হয় সভা, কিন্তু সেই চিন্তবৃন্তি উদ্রিক্ত হয় কেন-ততসম্বন্ধে কিছুই বল! হয় না। 
এইজন্বা ধ্যানযোগান্থগত খধিগণ স্ষোট স্বীকার করিয়া অধ্যাসমূলক শবার্থ- 

গ্রতায়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদপদার্থজ্ঞানের কারণ হইতে 
গ্াশ্থরস্ফোট অভিন্ন বলিয়া উহাকে সঙ্কেতেরও সঙ্কেত বলিতে হইবে। আস্তরম্ফোট 
ঘীকাঁর না করিলে সঙ্কেতের উপলব্দিজনকতা৷ কোনপ্রকারেই উপপন্ন হয় না। 

বঙ্গীয় কোনও কবি বলিয়াছেন__ 

ধন্থ হতে দ্রুতবেগে ছুটে যায় তীর । 

তাহার পশ্চাতে থাকে আলৌকিক বীর ॥ 
উক্ত আন্তরক্ষোটই এই অলৌকিক বীর । শব্দব্রক্ম ইহার নামান্তর ৷ আস্তর- 

গেট প্রত্যক্চৈতন্যের স্বভাব । ইহা হইতে প্রবোধনশক্তি অভিষ্ঠন্দিত হয় বলিয়া 
আমপা পদবাক্যাদির অর্থ উপলন্দি করি। অর্থপ্রতীতির বিষয় বহুবিধ হইলেও 

এ তত্ব বাধিত হয় না, কারণ শ্রুতির ঘোষণা আছে-_ 

'সুন্ল্লামর্থেনা প্রবিভক্ততত্বামেকাং বাচমভিহ্যন্দমানাম্ । 

উতান্তে বিছুরম্তামিব চ পৃতাং নানারূপামাত্মনি সন্িবিষ্টাম্ 
এই শ্রুতির তাংপর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদিন ভর্তৃহরিও বলিয়াছিলেন-_ 

_ 'অনাদিনিধনং ব্রদ্ধ শব্দতত্বং যদক্ষরম্। 

বিবর্ততেহর্থতাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥? (বাক্য পণ ১/১)। 

€ 
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এখন প্রথমত; ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা আবশ্যক। প্রয়োজন না 

জানিলে শান্ত্রপাঠে কি প্রবৃত্তি আসে? অভিযুক্তেরাও বলেন_ লোকের জগ 

শান্তর গ্রীত, লোক শাস্ত্রের বা কোনও কর্মের প্রয়োজন না বুঝিলে কখনই উন 

পাঠ করে না বা এ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ উদ্দেগ্তবিহীন হইয়! কে 

কষটম্বীকার করিতে চায়? সুতরাং শাস্ত্র বলিবার পূর্বে শাস্ত্রের প্রয়োজনাদি 

বাক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য শ্লোকবার্তিকে কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন 

“্দর্ববস্তৈব হি শান্্ম্ত কন্মণে। বাপি কম্তচিং | 

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্াতে | 

( প্রতিজ্ঞানূত্রীয় ১২ শোক 

“সিদ্ধার্থ, জ্ঞাতসহ্বন্ধং শ্রোতৃং শ্রোতা গ্রবন্ততে। 

শান্্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সন্বন্ধ; সও্রয়োজন? ॥” 

( গ্রতিজ্ঞান্নত্রীয় ১৭ গান! 

পাঁণিনিমুনি ব্যাকরণ করিয়াছেন কিন্তু ব্যাকরণের প্রয়োজন-সমবঞ্ধ বি 

বলেন নাই। এইজন্য মীমাংসকদের মধ্যে কোনও কোন সম্প্রদায়ের মতানমা 

'প্রয়োগোৎপত্তযশান্ত্রাৎ.... (90৩২৪)-- এই পূর্বপক্ষীয়সত্রের বাঙ্টিকে লিখি? 

হইয়াছে-_ 

«“ন তাবং শুত্রকারেণ কিঞ্চিছুক্তং প্রয়োজনম্। 

কথং চৈতানতি গ্রন্থে স্যাৎ প্রয়োজনবিস্মৃতিঃ ॥” 

( কাশীসংস্করণ ১৯৫ পৃঃ তন্ববাত্িক ) 

ইহার উণ্তরে আমরা বলিব, প্রত্যবায়পরিহারের জন্তা ধন্মপরায়ণ ধাঞ্জিং 

যেমন অন্ধ্যাবন্দনাদির প্রয়োজন বলিতে হয় না, সেইরূপ আত্মোৎকর্ধাভিলাধী: 

ব্যাকরণপাঠের প্রয়োজন বল। আবশ্যক নহে। এইজন্য পাণিনি মুনি অষ্টধযায় 

ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নাই । ভগবতী শ্রতিও বলিয়াঞ্ে 

- 'ত্রাঙ্গাণেন নিষ্ধারণো ধর: ষড়ঙ্গো। বেদোহধ্যেয়ো জেয়্চ ৮ অর্থাৎ ফি 
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বা্গণপদবাচ্য তিনি প্রয়োজননিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মমূলক সাঙ্গবেদ অধ্যয়নপূর্র্বক 

ংসন্ন্ধীর রহস্য পরিজ্ঞাত হইবেন। অতএব উত্তমাধিকারীকেই লক্ষ্য করিয়া 
ভগবান পাঁণিনি ব্যাকরণের প্রয়োজন বলেন নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত 

ভসঙ্গত নহে। ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণে দশমখুষ্টশতাবদীয় কাশ্ীরক জয়স্তভট্র 

রলিয়াছেন_-“যদপি স্ুত্রকৃত। ্বয়ং প্রয়োজনং কিমিতি ন ব্যাহ্ৃতমিতি ব্যাহ্ৃতং 

ভদপাদূষণমেব, ব্যাকরণং হি বেদাঙ্গমিতি প্রসিদ্ধমেতদা হিমবত আ চ 

কুমারীভ্যত বেদশ্চ যদি নিশ্রয়োজনঃ স্বস্তি প্রজাভ্যঃ, সমাপ্তানি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি 

সব্পকম্মীণি, জিতং চাতুবণ্যবাহোরক্ক্াজনপদবাসিভি গ্েচ্ছৈঃ, অথ সগ্রয়োজনে। 

বেদ সোইঙ্গববাদঙ্গৈঃ সচৈব সপ্রয়োজনতাং ভজত ইতি কোহর্থঃ প্রয়োজনা ম্তর- 
চ৪য়।, ন হি দর্শপূর্ণমাস প্রয়োজনাদন্যৎ প্রযাজাদি প্রয়োজনমধিষ্যত ইতি মগ্ানং 

দয়. সত্রক্ৎ প্রয়োজনং নাখ্যৎ”। (কাশীসংক্করণ, পুঃ৩৯১)। স্থুলতঃ ইহার 

হাংপধ্য এইকরূপ-শ্থত্রকীর পাণিনিমুনি তত্প্রণীত ব্যাকরণের প্রয়োজননির্দেশ 
করেন নাই বলিয়া! তাহার উপর কোনও দোষারোপ করা যাযু না। কারণ 

ব!করণের বেদাঙ্গত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পরাস্ত সব্বত্র প্রসিদ্ধ। বেদসন্ন্ধীয় 
প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইয়া থাকে । আর বেদকে যদি 

ণিগ্ুয়োজন বলা যায় তাহ। হইলে বেদবিহিত সমস্ত কন্ম নিরর্থক হইয়া যায় এবং 
4%€« লোপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বেদের প্রয়োজন সম্বতঃসিদ্ধ। দর্শপূর্ণমাসের 

পয়োজন ব্যতিরিক্ত তদঙ্গভূত গ্রযাজাদির পুথক্ প্রয়োজন যেমন কেহ অদ্দেষণ 

₹দ্ন না, সেইরূপ বেদের প্রয়োজন ন্ুুসিন্ধ থাকায় তদঙ্গতূত ব্যাকরণাদির 

গয়াজন আর স্বতন্থভাবে উল্লেখযোগ্য হয় ন।। এই সমস্ত বিচার করিয়া 

হকার ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন বলেন নাই ।” 

ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়। কৈয়ট বলিয়াছেন, পাণিনির সময়ে বেদ- 
প'র সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রচলন থাকায় শিশুগণের গ্রয়োজন জানিবার 
ংযক্য ছিল না, সুতরাং পাণিনি প্রয়োজন বলেন নাই । আর কাত্যায়নের 

নমযে ব্দোধায়নের পরেও ব্যাকরণপাঠের 'প্রচলনহেতু সমূদ্ধ শিষ্যগণ পুনঃ পুনঃ 
প্রযা'জন জিজ্ঞাস! করায় কাত্যায়ন কতকগুলি প্রয়োজন দ্রেখাইঘাছেন। যাহাই 
হউপ, আমাদের মতে কিন্তু সকল শাস্ত্েই যে প্রয়োজন বলিতে হইবে__একপ 
কোনও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নাই। একথা শ্লোকবাহিকে কুমারিলও বলিয়াছেন। 
হায় লিখিত আছে-_ 
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_.. পবিষ্যান্তরেষু নাপ্যেতদ্ যন্ভতীষ্টং প্রয়োজনম্। 
অনর্থপ্রাপণং তাবৎ তেভ্যো। নাশংক্যতে কৃচিং ॥৮ 

(প্রতিজ্ঞাস্বত্রীয় ১৪ গ্লোক) 

কেবল ইহাও নহে। “নাকৃংস্বিষয়্থাং” (১1৩২৫ )-_এই বার্থিকধৃতমূ্ে 
ব্যাখ্যাবসরে কুমারিলভট্ট “ন তাবৎ সুত্রকারেণ কিঞ্িছুক্তং প্রয়োজনম্” ঈ্যাদি 
ূর্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন__“যস্ত স্বত্রকারম্ প্রয়োজনানভিধানোপালস্তঃ-- 

“স শ্রুতিম্থৃতিসিদ্বত্বান্নোপালন্তনমর্তি | 

্রন্থান্তে চ ববসংবেষ্ঠং স্ুজ্ঞানং তৎপ্রয়োজনম্ ॥” 

( কাশীসংস্করণ ২৩৯ পৃষ্ঠা তত্বার্ঠিক। 

পাণিনি কোনও প্রয়োজন না বলিলেও লৌকিকনিয়মবশতঃ বািকারাসথ 
ভগবান্ কাত্যায়ন ব্যাকরণের কতকগুলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, যথা বক! 
উহ, আগম, লঘু এবং অসন্দেহ। এই সকল প্রয়োজন কেবল মধ্যমাধিকারীর 

প্রবৃত্তিপ্ররোচক বুঝিয়া পতঞ্জলি মন্দাধিকারীদের নিমিত্ত উহাদের বিবৃতিগূর্ধর 

আরও কতকগচলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, যেমন-_'তেহমুরাঠ ইত্যাদি। 

ইহাতেও আবার কেহ কেহ বলেন, ব্যাখ্যাতৃদ্ধয়ের প্রয়োজন না বলিয় 

পাঁণিনিকেই অন্নমরণ করা উচিত ছিল। সেইজন্য ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণগ্রকরণ 
জয়ন্ততট্র বলিয়াছেন__“ব্যাখ্যাতারম্তু মুখ্যানুষঙ্গি কভেদভিন্নপ্রয়ো জন গ্রপঞ্ণ 
প্রয়োজনাতিশয়ব্যুংপাদনদ্বারকশ্রোতৃজনোতৎসাহপরিপোষসিদ্ধয়ে দশিতবন্ত ইতি ন 

কশ্চিছুপালস্তঃ” | ইহার তাৎপর্য এইরূপ-_-'কাত্যায়নপতঞ্জলিপ্রভৃতি ব্যাখাতগ 

বেদপ্রয়োজনব্যতিরিক্ত যে সকল প্রয়োজনের বিবৃতি করিয়াছেন তাহা 

অধ্যেতৃবর্গকে ব্যাকরণমম্বন্ধে উৎসাহ দিবার জন্যই বুঝিতে হইবে'। কি 
মীমাংসকগণের মধ্যে কোনও কোন সম্প্রদায় মুনিদ্ধয়ের কথায় প্রতিবাদ করেন 
সেইজন্য “প্রয়োগোৎপন্ত্যশান্ত্র্াং**'*( ১1৩২৪) এই পূর্ববপক্ষীয় সরে 

বাণ্তিকে কুমারিলভট লিখিয়াছেন, অষ্টাধ্যায়ীর নযনতাপরিহারের জন্য কাতায় 

এবং পতঞ্জলি কর্তৃক যে সকল প্রসঙ্গ উপন্যস্ত হইয়াছে তৎসমুদায় ব্যাকরাণ? 

প্রয়োজনপ্রতিপাদনে পর্য্যাপ্ব. নহে। এরূপ অবস্থায় গুণোপস-স্থারপ্তাযে 

কাত্যায়নপতগ্রলিকধিত প্রয়োজনসমূহ এবং তৎসম্বন্ধে উক্ত মীমাংসকসম্্রণ' 

বিশেষের মতামত পর্যালোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 
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১। রূক্ষা। (1১105080101 01101)0 ৬০178)। এ সম্থদ্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 

_এরক্ষার্থ, বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ, বেদান্ 

পরিপালযিস্যতীতি 1৮ অর্থাৎ “বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন, কারণ 

বাকরণের নিয়মানুসারে বর্ণের লোপ-আগম-গ্রভৃতি না জানিলে সকল শাস্ত্রের 

মাকরম্বরূপ বেদকে পরিপালন করা সম্ভবপর হয় না।' মীমাংসকগণ কিন্ত 

একথা স্বীকার করেন ন|। সেইজন্য কুমারিল বলেন__ 
“বেদরক্ষাইপি নৈতম্মাদুতেইধ্যেতপরম্পরাম্। 
সম্প্রদায়োহন্ুবৃত্তশ্চেদ বেদস্তেনৈব রক্ষ্যতে ॥৮ * 

মাবার “প্রয়োগোৎপন্তযশান্ত্রতবাৎ'.* "৮ (১৩1২৪) এই পূর্ববপক্গীয়স্থত্রের 
নাহিকেও তিনি লিখিয়াছেন_-“শিষ্যাচাধ্যসম্বন্ধো হি মহান বেদরক্ষাহেতু- 
বাকরণানধীনম্যাপি বেদক্রমহ্যাধ্যয়নেনৈব রক্ষামাণত্বাৎ |” (কাশীসংক্ষরণ-- 

২০২ পু্ঠা তন্ববা্তিক )।*****, 

“সহাধ্যায়িভিরেবাতো বেদঃ কারনে যন রক্ষ্যতে | 
স্বরাক্ষরবিনষ্টোইপি দ্বেষাদন্তে নর মুযাতে ॥ 

তম্মাৎ গ্রীতৈরপাধ্যায়ৈ দিষ্টেঃ কারুণিকাদিভিঃ। 

ন বিনাশয়িতুং বেদে! লভাতে তেন রক্ষ্যতে ॥ 

তম্মাদ্ বেদরক্ষার্থ, তাবন্নাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।” (কাশীসংস্করণ, ২০৫ পৃষ্ঠা 
তপ্ধবাঠিক )। ইহার নিক্র্ধী এই যে, শিষ্যাচার্যের সঙ্বন্ধ এবং সহাধ্যাফিবর্গের 

মএধ দারা বেদ রক্ষিত হইয়া থাকে, ব্যাকরণদ্বারা নহে। সুতরাং বেদরক্ষণর 
জ্থ ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই | ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণেও লিখিত আছে- 

'ধক্ষা তাবদধ্যেতৃপরম্পরাত এব সিদ্ধা মনাগপি স্বরতে| বর্ণতে| বা প্রমান্ন্তং 

কিপিদধীয়ানমন্তেহধ্যতারো মা বিনীনশঃ শ্রুতিমূ, ইথমুচ্চারয়েদিত্যাচক্ষাণাঃ 

শিঙ্য়স্থীতি রক্ষিতো ভবতি বেদঃ।” (৩৭৯ পু, কাশীসংক্ষরণ, হরিদাসগ্রন্থমাল।)। 
লহ: ইহার তাংপর্য্য এইরূপ-_বেদ অধ্যেতৃপরম্পরাতঃ রক্ষিত হয়। কারণ 
আাচাধ্য উপস্থিত না থাকিলে শিত্গণ পরস্পর পরস্পরের ভ্রমাপনোদন করে 
বলির'ই বেদ চিরকাল অঞ্ষুন আছে? । 

* এই ্ পোকটী মুদ্রিত ক্লোকবা্তিকে দৃষ্ট নহে, কিস্ক প্রাচীন গ্রন্থে উঠার সন্গিবেশ ছিল। 
1*শাজাস্বের উপর বৈগ্যনাধপায়গুণ্েমহোদয়ের উদ্দ্যোভচ্ছযা দেখিলে এ কগা সগগিত 

শপ (মহাভাম্-নির্ণয়সাগরসংস্করণ, পৃঃ ১৯)। 



৩৮ ব্যাকযণদর্শনের ইতিহাস 

কেবল শিশ্বাচা্্যসম্বদ্ধ বা অধ্তৃসনপ্রদায়ই বেদরক্ষার হেতু এবং ভাহাট 
ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই_এরূপ মতবাদ আমরা সমর্থন করিতে পারি 

না। ঈশ্বরো বিচরিতোঃ--এই বৈদিকপ্রয়োগে “বিচরিতোঃপদ “ঈখার 
তোনুন্ কম্ুনৌ” (৩৪1১৩ ) এই পাণিনীয়স্ত্রান্থসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক্নপ 
পদের সাধুত্ব লোকতঃ সিদ্ধ হয় না। এইজন্য কাত্যায়ন ও পতঞ্লি বালন যে 
বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণজ্ঞান আবশ্যক, নচেৎ মন্ত্রূহ কালক্রমে বিকারপ্রাপ্ 
হইবে। 

আমাদের মতে শাস্্রপৃর্বিকা শিষ্টি, আর উক্ত মীমাংসকগণের মতে শি? 
পূর্বক শান্্র। কিন্তু ঈশ্বরের নিঃশ্বাসরূপ বেদ আবিভূ্তি হইবার পর মন্ত্রদশনাহয 
যখন বেদাচার্্যগণ খধিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তখন উত্ত মতবাদ আদরণীয় হষটদে 
পারেনা । অতএব ব্যাকরণাদিশাস্ত্ব্যতিরেকে সম্যগ্ বেদাধ্যয়ন হয় না এন 

সম্যগ বেদাধ্যয়ন ব্যতীত বেদরক্ষ! সম্ভবপর হয় না এইরূপ বলাই সঙ্গত। 

সকল কালে বা সকল অবস্থায় কি আচাধ্যবচনে একান্তিক ভ্রম নিবৃত্ত হতে 

পারে? কখনই নহে। 
“যাণ্মাসিকেহপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ। 
ধাত্রাইক্ষরাণি স্থষ্টানি পত্রারাঢান্ততঃ পুরা॥৮ 

ইত্যাদি নির্বাচন হইতে বুঝা যায় এবং প্রত্যক্ষও দেখা যায় যে, অক্লকাল পরেই 
আচার্ধ্যবচনে ভমশঙ্ক1 উপস্থিত হয়। আচার্য্যাদির অবর্তমানে কোনও একান্ুচার 

শিক্বের শঙ্ক। উঠিল_তীহার! কি বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বরে! বিচরিতোঃ” না “ঈশববে 

বিচরিতঃ”? এরপস্থলে “ঈশ্বরে তোন্ুন্কম্থুনৌ” এই সুত্রজ্ঞানই উক্ত ভ্রমশগ 
নিরাসের কারণ হইয়। থাকে। অতএব কেবল শি্পাচার্যযসন্বন্ধ ব| সহাধ্যারিমমা 

বেদরক্ষার হেতু হইতে পারে না। 
মীমাংসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। 

ভাট্রচিন্তামণিতে বাঞ্ছেশ্বর যা বলিয়াছেন_-“ন চাধ্যেতৃপরম্পরয়া রক্ষাদিদিদ্ধিঃ। 
অধ্যাপকানাং প্রায়েণার্থানভিজ্ঞতয়। কচিদ্ 'অহোরাত্রাণি বিদধদ্" ইত্যত্র নিদধদিি 

পাঠস্তৈব দর্শনেন 'যথাভাগমাবৃষা ঈষত” ইত্যত্র ঈষত ইত্যপপাঠ ইতি দু 

ব্যাখ্যানেষু স্পষ্মুক্তত্বেন চ পাঠস্তাবিশ্বসনীয়তয়া -পাঠবশেন রক্ষাদিনি্ণয়াসন্তবাং। 
পণ্ডিতানামধ্যেত ণাং সন্দেহনিবর্তকত্বসম্ভবেহপি তৈ ধ্যাখ্যাকরণাস্ুসারেণৈৰ নি্ণঃ 
করণাম্ন দোষঃ”। (৯৩৮ অধিকরণ-_৯৯ পৃষ্ঠা, মান্রাজপ্ল-জর্নল্ সংস্করণ )। 



উপোদাঘত ৩৯ 

ব্যাকরণকে পুরুষার্থসাধন বলা যায়। কারণ ব্যাকরণদ্বারা বেদার্থজ্ঞান 

বং বেদার্থজ্ঞানদ্বারা তত্তমমন্ত্রবিহিত কণ্মান্ষ্ঠানজনিত সুখ বা উপনিষদজ্ঞানজনিত 
 সোক্ষ বস্তুতঃ ব্যাকরণপাঠেরই ফলম্বরূপ। এইজন্য ভর্তুহরি বলিয়াছেন__ 
| “তদ্বারমপবর্গস্ত বাউমলানাং চিকিংসিতম্। 

পবিত্রং সব্রবিষ্ঠানামধিবিদ্যং প্রকাশতে॥” (বাক্য পৎ ১১৪) 

“ইদমা্ধাং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপব্বণাম্। 

ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিন্া রাজপদ্ধতি; ॥” ( বাক্য পণ ১১৬) 
আমাদের মনে হয়, মুনিদ্বয়োক্ত বুপ্রয়োজনের মধ্যে কেবলমাত্র বেদ- 

রঙ্ষাই ব্যাকরণের প্রয়োজনপ্রতিপাদনে পর্যাপ্ত । বেদরক্ষা না করিলে ধন্মকণ্ম 
দৃপ হইবে, আর ব্যাকরণ-ব্যতীত বেদও রক্ষিত হইতে পারে না_-এই বুঝিয়া 
পাণিনিমুনি ব্যাকরণের প্রয়োজন বলেন নাই। ইহা অসঙ্গত নহে, কারণ ক্ষুধার 
সময়ে ভোজন বা নিদ্রার সময়ে শয়ন যেমন উপদেশসাপেক্ষ নহে সেইরূপ 
ধণ্ুকণ্ম রক্ষ। করিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনও স্বতঃসিদ্ধতাহেতু উল্লেখাহ নহে। 
শ্ুত্ধাং কবি ঠিক বলিয়াছেন__ 

“বরং হি জাতাস্তিময়ো গভীরে জলাশয়ে পঞ্চিনি নিত্যমুকাঃ। 
ন মান্বা ব্যাকরণপপ্রয়োগপ্রবুদ্ধসংস্কারবিহীনবাঁচঃ ॥" 

২। উহ (60001১60010 বা 1301)0)01)1 01 61111) )| এ সঙ্গন্ধে 
পঠগলি বলিয়াছেন-_-“উহঃ খবপি। ন সর্বৈল্িঙ্গৈ ন চ সব্বাভি বিভক্তিভি 

বেদে মন্া নিগদিতাঃ | তে চাবশ্যং যজ্গতেন পুরুষেণ যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। 
হনাবেয়াকরণঃ শরুোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম। তম্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্”। 
খধাং সিকললিঙ্গ এবং সকলবিভক্তি দ্বারা বৈদিকমন্ত্রসমূহ আয়াত নহে। 
55৫1: যাজ্জিকগণকর্তক এ সকল মন্ত্রের যথাযথ পরিবর্ঘন আবশ্খক হয়। 
গাকরণে অভিজ্ঞতা ব্যতীত এরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর নহে । সুতরাং ব্যাকরণ- 
গাঠ আবশ্যক ।' কোনও কোন মীমাংসক কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তাহারা 
“দশ _“উহকাধ্য মীমাংসাশাস্সের বিষয়, ব্যাকরণের নহে” । সেইজন্য উত্ত 
পরপক্ষীয় মীমাংসাস্থত্রের বাত্তিকে কুমারিল লিখিয়াছেন__ 

“উহার্থমপি শবানাং ন ব্যাকরণমর্থবং | 
উহস্াপ্যন্যতঃ সিদ্ধেরহ্যানৃহাবিভাগবং ॥” 

( তন্্বান্তিক__২০৫ পৃ” কাশীসংস্করণ )। 



8০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাগ 

সিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর দৃষ্ট নহে বলিয়া এস্থলে আমাদের কিছু 
আবশ্যক। 

যে স্থলে যে পদের অর্থ আধ্িত হইতে পারে না সে স্থলে সেই পদ 
করিয়! অন্বয়ের যোগ্যার্থযুক্ত পদ যোজনা! করা! উহ; যেমন নিবর্পণ সা  “অগ্য়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি” এইরূপ মন্ত্র পঠনীয়, কিন্তু প্রোক্ষণসন্ 
“নির্বপামি'-পদের পরিবর্তে 'প্রোক্ষয়ামি'-পদ পাঠ করিতে হয়; ইহাই উ 

“প্রকৃতির তুল্যই বিকৃতি করিবে”*__এইরূপ নিয়ম মীমাংসাশান্ে উপ 
হইয়াছে এবং তদনুসারে প্রকৃতির ধর্ম বিকৃতিতে যোজিত হইয়া থাকে 
বিকৃতিতে প্রকৃতিগত যে ধন্ম অস্বিত হইতে পারে না তাহ! ত্যাগ করিয়। কে 
অন্বয়যোগ্য প্রকৃতিগ্রত্যয়াদির উহ করা বৈয়াকরণিকের পক্ষেই সস্তুব্গ 
সায়ণাচাধ্য খঞ্চেদের উপোদ্ঘাতাঁ প্রকরণে বলিয়াছেন-__«প্রকৃতো৷ আয়াতস্ত ম! 
বিকৃতে৷ সমবেতার্থ্ায় তছুচিতপদাস্তরস্ত প্রক্েপেণ পাঠ উহ । তদ্যথ! আৰ 
মাতা মন্যতামন্ পিতাহমু ভ্রাতা ইতি প্রাকৃতপশুবিষয়ো মন্্রপাঠস্ত্ত চ মা 
বিকৃত পশুদ্বয়ে সতি অগ্ধেনৌ মাতা মন্থাতামিত্যুহঃ । পশুবহত্বে সতি অধ 
মাতা মগ্ততামিত্যুহঃ কর্তব্যঃ ৷ অর্থাৎ 'প্রকৃতিযাগে প্রযুক্ত মন্ত্রের বিকৃতি 
সমবেত-অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পদাস্তরসংযোগপুরর্বক তছুপযোগী পাঠ কর 
মাম উহ। যেমম-_“অস্বেনং মাতা মন্যতামন্থু পিভাহম্ু ভ্রাতা" ইত্যাদি মন্ত্র গা 
পশুবিষয়ে পঠিত হইয়াছে, আবার এই মন্ত্রী যখন বিকৃতিতে পঠিত হইবে 

সে স্থলে উহ করা আবশ্যক । প্রকৃতিতে একটা পশু, বিকৃতিতে ছুইটী পণ্ড, সুষ্ঠ 

প্রকৃতিতে 'অগ্কেনং মাতা মন্যতাম্” এই একবচনাস্ত পাঠ হইলেও বিকৃতি 
'অস্বেনৌ মাতা মন্যতাম" এইরূপ দ্বিবচনাস্তপাঠঘ্ারা উহ করিতে হয়। আব 
বুপতুস্থলে 'অগ্বেনান্ মাতা! মন্যতাম* এইরূপ বন্থবচনাস্ত পাঠদ্বারা $ 
করিতে হইবে'। অতএব “এনৌ' হইবে কি 'এনান্। হইবে তাহা ব্যাকর 

শত 
াাাাাাপসপীপপী পিপি শিট শিপ পাশ শী শশা 

* যে যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষশ্রতিদ্বাধা উপদিষ্ঠ হয় তাহার নাম প্রতি, 
যে যজ্ঞের কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানমাত্র প্রত্যক্ষশ্রতিদ্বারা উপনিষ্ট হয় তাঁছার নাম বি 

বিকৃতিতে বিশেষাতিরিক্ত পদার্থের প্রা্তি অতিদেশ-দারা হইয়া থাকে। সেইগন্ 
হইয়াছে-_“প্রক্কতিব?্ বিরৃতিং কুরধ্যাৎঃ। 

1 “চিন্তাং প্রত সিদ্ধার্ধামুপো।ধোঁতং বিদুরুধা।% | 
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নাপেক্গ, নচেৎ কেবল বৃদ্ধব্যবহার দেখিয়া এ সকল মন্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় 
মাবৃত্তি করা ব্যতীত উপায়াস্তর নাই। 

সামবেদীয় প্রকৃতিভূত পার্ধণশ্রাদ্ধে অর্ধ্যান্থষ্ঠান করিবার সময়ে বলিতে 

“ও পবিত্রে স্থো বৈষব্যৌ, বিষ্বোর্মনস! পুতে স্থঃ ॥ কিন্তু বিকৃতিভূত 
গকারিষ্টে বলা হয়--“ও পবিভ্রাসি বৈষ্ণবী, ও বিষ্কোর্মনসা পৃতাহসি” | 

মাবার প্রকৃতিভূত পাব্বণশ্রাদ্ধের উত্জ্রকক্রিয়ায় বলা হয়_-“ও উর্জং বহস্তীরমৃতং 
দু পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিত্ন্” (শুরু যজুঃ ২৩৪) 
কিন্ত বিকৃতিভূত একোর্দিষ্টে বলিতে হয়_-“ও উর্ং....."পিতরম্”। এরূপ 
গাঠপবিবর্ভন কি ব্যাকরণ-জ্ঞান ব্যতীত কখনই সম্ভবপর? অতএব উচ্ানৃহ্াবিভাগ 
নীনা সাসিদ্ধ হইলেও তাহাতে ব্যাকরণের কোনও অপেক্ষা নাই_-এ কথা আমরা 
স্বীকার করিতে পারি না। কেবল আমরা কেন, অনেক মীমাংসকও আমাদের 
ঠায় ইহা স্বীক্কার করেন নাই। সেইজন্য ভাট্রচিন্তামণিকার বলিয়াছেন__ 
এতন কুশলাধ্বরযুন্যকর্তৃকত্ধেন যাঁগে উহাছ্যপপত্তে নর ব্যাকরণাপেক্ষেতি 
গিরস্কন্।” (ভাটচিন্তামণি__-৯৯ পৃষ্ঠা )। 

৩। আগম (3011)0010) | মহাঁভাষ্যে লিখিত আছে-_“আগমঃ খন্বপি_- 
খা্গাণেন নিক্ষধারণে। ধর্মঃ ষড়ঙগে। বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ 
ঘ্ক্ষেন ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃত! যত্বঃ ফলবান্ ভবতি”। অর্থাৎ 
হণ কারণান্থসন্ধান না করিয়া যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং তদ্দার। 
ধশ্ম আবগত হইবেন *_এই আগমও নিশ্চয় (ব্যাকরণপাঠের প্রয়োজন স্চন। 
কর)।  যড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান এবং প্রধানে যত্্বান্ হইলে ফল 
গায়! যায়? । 

ইহার উপর কৈয়ট বলিয়াছেন__“আগমঃ প্রয়োজন: প্রবর্ণৃকে। নিত্যকর্দতাং 
শাপরণাধ্যয়নস্ দর্শয়তি। প্রয়োজনশবেন চ ফলং প্রযোজকশ্চোচ্যতে” | 
“নগদে ভট্োজিদীক্ষিত শব্দকৌস্্রভে লিখিয়াছেন-_“্রক্ষোহলাঘবাসন্দেহাখ্যানি 
১৭ ফলানি, আগমন্ত প্রবর্তকঃ।” অর্থাৎ রক্ষাদিচতুষ্ট ফল কিন্তু আগম 

ৰা কি হায়ার 
তি 

চে] গবর্ধক। 

* পাঠক্রম হইতে অর্থক্রম বলবান্ বলিয়! শ্রোত বাঁকাটীর এইন্ধপ অন্তবাদ করা হইল। 
ঙ 
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ব্যাখ্যা! সুন্দর হইয়াছে কিন্তু প্রপঞ্চসহকারে ইহার সঙ্গতি-প্রতিপা 
আবশ্যক । প্রশ্ন হইয়াছে_ব্যাকরণের প্রয়োজন কি? ততুত্বরে ধষিদ্বয় বলিয়া 
_রক্ষা, উহ, আগম, লাঘব এবং অপন্দেহ। খধিদ্ধয় যদি আগমকে গ্রায়াজ 

বলেন, তাহ! হইলে আমরা অন্যরূপু কর্পন। করিতে পারি না । 

আগম ব্যাকরণের প্রয়োজনরূপে উপন্ন্ত হওয়ায় মীমাংসার 'প্রয়োগোং 

পত্ত্যশাস্বত্বাৎ' ইত্যাদি পুর্বপক্ষীয় স্ৃত্রের বাণ্তিকে উক্ত হইয়াছে__ 

“আগমে। যন্ত্র নির্দিষ্ট; প্রয়োজন-বিবক্ষয়া। 

কণ্্মণাং নোচ্যতে তত্র কিং বেদাধ্যয়নং ফলম্ ॥* 

সর্বস্য হান্ুষ্ঠাতব্যস্যাগমে। মূলহ্েনাখ্যায়তে ন প্রয়োজনহ্বেন” (তন্ত্রবার্তিক-২০৭? 
কাশীসংস্করণ )। 

মনে হয়, সিদ্ধান্তপক্ষীয় সূত্রের বাততিকে ঠিক এই কথার খণ্ডন নাই বলি 
কৈয়ট এবং ভট্টোজি খধিদ্ধয়ের হৃদ্গত আশয় উদ্ঘাটনপুর্রবক প্রয়োজনে, 
এরূপ অর্থ দেখাইয়াছেন। কুমারিল স্বয়ং এ সকল কথ! বলেন নাই, কা 
উহা পূর্ব্বপক্ষীর মুখে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে নাকৃতন্বিষয়তাং এই সিদ্ধ 

স্ত্রের বান্তিকে ভট্পাদ ব্যাকরণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন মধ. 

কিন্তু ভাষ্মোদ্ধ'ত 'ত্রাঙ্গণেন নিফ্ষারণে। ধর্ম; ফড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো জেন 4 

আগমটার সহিত কাত্যায়নোক্ত তৃতীয় প্রয়োজনের কি মন্বন্ধ তাহ! লং 

ম্পষ্টবাক্যে তিনি কিছুই বলেন নাই। যাহাই হউক, কৈয়ট যাহা বলিয়া 

তাহ! নারিকেলসম্মিত বচন। ইহার উদ্ঘাটন করিতে হইলে প্রথমতঃ গনি 

বাক্যে অধ্যাহার করিয়া আগমকে ব্যাকরণের প্রয়োজনরূণে বুঝিতে হইবে ূ 
স্পা টাটিশ শী তি শাািশাীশীশিউশীশীাশীশীটি শশা 

* এই শ্লোক সঙ্থন্ধে ন্তায়স্ধায় সৌমেশ্বর ভট্ট নিথিযাছেন_” যর্থাগমঃ ধাপ 

ব্রাহ্মণেন-....জেয়শ্চেতি ম্মরণমাবশ্ঠ কধর্শরজ্ঞানার্ঘং যড়ঙ্গবেদাধ্যয়নবিধানার্থং ব্যাকরণাধা 

প্রয়োজনতেনোন্তন্তং ততপ্রয়োজনং প্রয়োজনিভাববৈপরীত্যেন দৃষয়তি_আগম ইতি। € 

বেদাধ্যয়নং প্রতি প্রয়োজনতূতানাং কর্মণাং নাধ্যয়নং প্রয়োজনং তথা ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নধিণাং 

মাগমং প্রতি প্রয়োজনভূতন্ত ব্যাকরণাধ্যয়নস্য নাগমপ্রয়োজনমিত্যুপালস্তার্ঃ”। ইহার” রি 

এইরূপ-_প্রয়োজনভূত কর্ণের যেমন অধায়ন প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ প্রয়োজনহহ বাগ 

পাঠেরও আগম প্রয়োজন হইতে পারে না_ইছাই তিরঙ্কারের বিষয় | 
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বেদরক্ষা, মন্ত্রাদির উহন, শব্দশাস্ত্রের লঘুতাসম্পাদন এবং শব্দে বা বাক্যে 

অস্িগ্তাঁ এই চারিটীকে যেভাবে ব্যাকরণের প্রয়োজন বল| যায়, ঠিক 

তাবে অবশ্য আগমকে উহার প্রয়োজন বলা যায় না। কিন্তু ভগবতী শ্রুতি 

লিয়াছেন__“ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবে । ইহা তাহার অলঙজ্ঘ্য আদেশ। 

দ্বীভাঁগবতে ভগবতী বলিয়াছেন__ 

“রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে 'হন্যতে ন কদাচন। 

সর্ধেশান্য। মমাজ্ঞ! সা শ্রুতি স্ত্যাজ্য। কথং নুভিঃ ॥” 

তর আদেশ লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণের প্রত্যবায় হইবে এবং সেই গ্রতাবায়- 

পরিচারহই ষড়ঙবেদাধ্যয়নের প্রয়োজন ব্যবহারক্ষেত্রে দেখ! যায়, মাতভক্ত 

ালককে মাতা বলিলেন-_তুমি নিত্য পাঠ কর। বালকও তদনুসারে নিত্য 
শা করে, কিন্তু পাঠ করিলে কিযে হইবে তাহা সেজানে না বা বুঝেও না। 

কোনও ব্যক্তি বালককে জিজ্ঞাসা করিল- তুমি নিত্য পাঠ কর দেখিতেছি, কিন্ত 
£ পাঠের প্রয়োজন কি? বালক বলিল-_মাতার আদেশে পাঠ করি, মাতার 

£দশ প|লন না করিলে পাপ হয়, সুতরাং সেই পাপপরিহারই পাগের 

পয়াজন। আমরা নিত্য সন্ধা। করি, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন--'অহরহঃ 

গ্লামুপাসীত'। যদি কেহ বলেন, সন্ধ)ার প্রয়োজন কি? আমরা বলিব 
শহর সন্ধ্যামুপাসীত' এই শ্রোতাদেশলঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায় পরিহ|রই সন্ধ্যার 
পয়োজন। এই জাতীয় চিন্তাধারা! হৃদয়ে লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_-“আগম; 
[বপি”। অর্থাৎ “ষড়ঙ্গো! বেদোইধ্যেয়ঃ” ইত্যাদি শ্োতাদেশভঙ্গজনিত প্রত্যবায় 
1পহারও ব্যাকরণের প্রয়োজন। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা এখন 
মনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আগমকে উদ্দেশ করিয়| ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্তি আসে 
লয়! আগম ব্যাকরণের প্রবর্তক, আর সেই প্রবৃত্তিহেতু রক্ষাদিচতুষ্টয় স্বতঃ 
1'ধঠ হয় বলিয়া ভাহারা উহার কলমান্র। 

নাগেশভটের প্রধান শিল্ক বৈগ্যনাথ পায়গণ্ডে বলেন, পত্রাঙ্গণেন নিষ্ধারণে| 

": ষডঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়” এই নির্বচনটা পতঞ্লিকর্কক ভাঙে 
শপে উপন্যস্ত হইলেও কুমারিল উহাকে স্মৃতি বলিয়াছেন। এইজগ্য 

টদ্যোতচ্ছায়ায় তিনি লিখিয়াছেন_-“যভত, 'ত্রাঙ্গণেন'***** ইত্যাদি? শ্রুতি ন। 



৪৫ ধ্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

পঠ্যমানবেদেমূপল্তত্বাৎ, ত্মাৎ ্মৃতিরেবেয়মিতি ভট্েরুত্তমূ। তন্ন, ভাবা 

গমপদাস্বারস্তাপত্তে স্তস্ত বেদপরত্বেনোপপত্তাবুপচরিত স্মৃতিপরত্বানৌ চিতযাচ্চ গঠ 

মানম্মৃতি্বমূপলম্ত্ত তুল্যত্বাচ্চ” ৷ পায়গুণ্ডেমহোদয় এ সকল কথা বলেন কেন, 
ভট্টপাদ ত এ শ্রুতিটাকে স্মৃতি বলেন নাই। সোমেশ্বর অবশ্য ন্যায় 
ভট্টপাদোক্ত শ্লোকব্যাখ্যাকালে "্মরণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু স্মৃতযার্ে অর্থ 

ধর্মশাস্ত্ার্থে এ 'স্মরণ'শৰ প্রযুক্ত নহে। সে যাহাই হউক। 

আগমপ্রয়োজনের খগ্ডনোপলক্ষে পুর্ববপন্ষী বলিয়াছেন_-“কথং ঠাদিম 
সিধ্যেদ বেদেমানাদিন বিধিঃ” অর্থাং অনাদিবেদে সাদিব্যাকরণমন্বন্ধীয় বি? 

থাকিতে পারে না। কিন্ত আমাদের মতে শাস্ত্পুব্বিকা শিষ্টি বলিয়া ব্যাকরা: 
অনাদি। কারণ হেদের সহিত ব্যাকরণের যখন অঙ্গাঙ্গিভাব আছে ত% 

অঙ্গব্যতিরেকে অঙ্গীর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। খষিরা বাক" 

প্রণয়ন করেন নাই। বেদে অন্তরনিহিত ব্যাকরণ তাহারা দর্শন করিয়। ছিন্ল, 

মাত্র; অথবা বেদে অন্তনিহিত ব্যাকরণ তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 

মান্্। মেইজন্য ভাস্করপুত্র ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন-_-“খধি দর্শনা সোনা? 

ঈদর্শেত্যৌপমন্যবং, তত্ঠদেনা-স্তপস্তমানান্ ব্রহ্ম খয়ন্তভ্যানর্ষত্ত খষয়োহতব 
দৃষীগামুধিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে |” ( নৈঘণ্ট,কাণ্ড ১১)। ইন্দ্রকর্তক বেদ প্রথমে 
ব্যাকৃত হয় এবং তারপর খষিরা তাহার অন্ুদরণ করিয়াছেন মাত্র। বে 

ব্যাকরণের বিষয় না থাকিলে কি উহ! ব্যাকৃত হইয়াছিল? দাশনিকেরা বাক্নন 

--“নাসছৃৎপষ্ঠতে ক্কচিং।” স্বয়ং ভগবানও বলিয়াছেন-__“নাসতো বিষ 

ভাব$; | 

ব্যাকরণকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্যে আয়াত হইয়াছে_-“বেদানাং বেন 
(৭1১)। ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন-_-ব্যাকরণকেই বেছে 

বেদ বল! হইতেছে, কারণ পদাদিবিভাগপূর্ববক ব্যাকরণদ্বারাই খখেদাদির দ্র 
হইয়া থাকে । সেইজন্য মহধিগণ ব্যাকরণকে বেদাপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া মনে 
করিতেন। স্কান্দেও স্মুত হইয়াছে__ 

“আপ; পবিত্রং পরমং পৃথিব্যা অষ্ট্য; পবিত্র পরমং হি মন্্াঃ। 

তেষাং চ সামর্গযজুষাং পবিভ্রং মহর্ষয়ো ব্যাকরণং নিরাহৃঃ॥% 
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অর্থাৎ মৃত্তিকা অপেক্ষা জল পবিত্র, জল অপেক্ষা মন্ত আরও পবিত্র, এবং 

সঙ্গ সকল মন্ত্রাপেক্ষা মহষিপ্রোক্ত ব্যাকরণ আবার আরও পবিত্র। ইহাতে মন্াদি 

নিন্দিত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকরণসাহায্যে যথাযথ স্বরাভিব্যক্তি এবং অর্থাববোধ 

হফুলেই মন্ত্রের ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার দ্বারা ব্যাকরণ প্রশংসিত হইয়াছে। 

গৌতমস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে কোনও কোন প্রমাণভূত 
দর্ঘিসম্প্রদায় ষড়ঙ্গকেও বেদ বলিতেন। সেইজন্য ভগবান্ গৌতম বলিয়াছেন__ 
"নগত্রাঙ্গণয়ো। ধেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেকে?। ইহাতে টীকাকার বলিয়াছেন__ 

“খগ্ঠপি ষড়ঙ্গানি সাক্ষান্ন প্রমাণং তথাপি প্রমাণভূতপরোক্ষবেদামুমানদ্বারা ধশ্ে 
গমাণমিত্যাশয়েন বেদত্বমিত্যুক্তম্” । টীকাকারের দৃষ্টি ব্যাবহারিকী, তাত্বিকী 
নচে। যাহাই হউক, সাধারণত; এ সকল কথ! অর্থবাদরূপে গৃহীত হইলেও 
বাকরণ যে বেদের অন্তরঙ্গ, সুতরাং নিত্য_তাহা কোনও মতেই অন্বীকার 

কণা যায়না। এ কেবল আমাদের সিদ্ধান্ত নহে। “নাকৃতমবিষয়ন্বাং” এই 

বািকদৃতশৃত্বের ব্যাখ্যাবলানে কুমারিলভ্টও উক্ত পূর্ববপক্ষ 'খগ্ডন করিবার 
ডগ্তা লিখিয়াছেন_-“যন্বা দিমদ্বযাকরণজ্ঞানতৎপূর্ববকপ্রয়োগফলসঙ্গদ্ধোইনাদিবিধি- 
“লে নাবকল্পত ইতি তত্র যূপাদিকরণবদ্ধযাকরণপরম্পরানাদিত্বাদন্থপালস্ত;। তন্ম।- 

দেখ। ব্যাকৃতেতি চ ব্যাকরণব্যবহারনিত্যতমুক্তম্ । 

ন চৈষা সম্প্রদায়েন ব্যাকৃতেত্যভিধীয়তে । 

তত্র স্থাচ্যত ইত্যেব ব্যাকৃতেতি তু নিক্ষলম্ ॥ 

যদপি চ মন্থুন। পঙক্তিপাবনমধ্যে বেদাদেবোপলভ্োোক্তম্ 'যশ্চ ব্যাকুরূতে 

বাচ মশ্চ মীমাংসতেহধ্বরমিক্*তি, তেনাপি পৃর্ববপশ্চাছৃক্তাধীত-বেদত্বযজ্ঞমীমাংসন- 
পাভরিক্তবিষয়েশ সতাবশ্ঠমেতদেব ব্যাকরণজ্ঞাননাশ্রয়িতব্যমিতি তন্নিত্যন- 
দিদ্চিঃ।” (তন্ত্রবার্তিক ২৪১ পৃঃ, কাশীসংস্করণ )। 

ব্যাকরণের তৃতীয়পপ্রয়োজনবিষয়ে পততঞ্জলি লিখিয়াছেন--আগমঠ খশ্থপি। 
শাঙ্গণেন নিষ্কারণো ধর্ম; ষড়ঙ্গে। বেদোইধ্োয়ো জেেয়শ্চ ইতি। প্রধানঞ্চ ষট্- 

সি - সপে পাপী পিপিপি পাপা পপি 4 পা পাশাপাশি শীসিপপীশিপিপাী (৩১৬ এপস সা ক জ পক ৮০7 আজ ও শা পাকি পপ পর ৬ ০ ৯ ৮. সক কত পা পল ১4117. 

* সম্পূর্ণক্লোকটী এইরূপ-_ 
গ্যশ্চ ব্যাকুপতে বাটং ঘণ্চ মীমাংসতেহ পর্বরম্। 

ভাবুতৌ পুণ্য কর্ম।ণৌ পঙকিপাখনপাবনৌ 
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সবঙ্গেযু ব্যাকরণম্।” বড়ঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জো/তিব 
 নিরুক্ত। কিন্তু কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না। সেইজন্য “প্রয়োগোংপন্ত- 

শান্তত্বাং''” এই স্ুত্রীয়বান্তিকে তাহাদেরই মতবাদ পূর্বরপক্ষরূপে উপ 
হইয়াছে__ 

“্ষড়ঙ্গে! বেদ ইত্যুক্তং শ্রুতিলিঙ্গাছাপেক্ষয়া। 

তৈ? ষড়ভিঃ প্রবিভক্তঃ সন্ স হি কম্মাবিবোধনঃ॥” 

( তত্ত্বাত্তিক-_পৃ* ২০৮, কাশীসংস্করণ )। 

অভিপ্রায় এই যে, *শ্রতিলিঙ্গবাক্য......) (৩1৩১৪) ইঠ্যাদি- 
মীমাংসানৃত্রোক্ত শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা--এই ছয়টা 
বেদাঙ্গ; সুতরাং ষড়ঙ্গশকের দ্বারা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ) জ্যোতিষ এব. 
নিরুক্ত উদ্দিষ্ট নহে। বন্ততঃ কিন্তু শ্ুত্যাদি ছয়টা প্রমাণ পদার্থনিরূপণেই পথ 
হয়, সুতরাং শিক্ষাির পরিবর্তে উহাদিগকে বেদাঙ্গ বল। যায় কিনা ভান 
এক্ষণে পরীক্ষার বিষয়। অপৌরুষেয় বাক্যই (135081100) বেদ । উহা পঞ্বি। 

বিধি, মন্ত্র নামধেয়, নিষেধ এবং অর্থবাদ। তম্মধ্যে বিধি চারিপ্রকার_উংপ্ি 
বিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি এবং প্রয়োগবিধি | উক্ত বিনিয়োগবিধির 

মহকারিভূত ৬টা প্রমাণ আছে-_ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সাখা। 
নিরপেক্ষ রবের নাম আরতি (100৫৮ ৭১২৪০)।)। ইহা ভ্রিবিধ__বিধারা 
অভিধাত্রী এবং বিনিযোক্তী। লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্য ([701100617010114110 )। 

ইহা দ্বিবিধ--শবসামথ্য এবং অর্থসামথ্য। পদান্তরসমভিব্যাহারের নাম বাকা 
(31001108] ০0101901191 )। ইহা দ্বিবিধ__মহাঁবাক্য এবং অবাস্তরবাকা। 

প্রকরণ অর্থাৎ পরস্পর আকাক্ষা (0070181)। ইহাঁও দ্থিবিধ-_মহা করণ 
এবং অবাস্তরপ্রকরণ। স্থান অর্থাৎ সন্গিধি (17)411101))| ক্রম ইহার নামা বর 
ইহাও দ্বিবিধ-_পাঠসাদেশ্য এবং অনুষ্ঠানসাদেশ্ঠ। সমাথ্য। অর্থাং মজ। 
(ট8)৩)। ইহাও দ্বিবিধ_বৈদিকী এবং লৌকিকী। মীমাংসাশান্ধে এ 
সকল প্রমাণসম্বন্ধে পৃর্বপূর্বববিষয়ের প্রাবল্য এবং উত্তরোত্তর বিষয়ের দৌববলা 

নিদ্দি্ট হইয়াছে, যেমন__বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল, কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষ 
উহা ছুর্ব্বল। | 
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বেদ যদি বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ এবং অর্থবাদ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত 

দ্য এবে ইহাদিগকেই বেদের অঙ্গ বল! উচিত। এরূপ হইলে বিধিরূপ বেদাঙ্গের 

গ্রাঙক্ত উৎপত্তিবিনিয়োগাদি বিভাগচতুষ্ট়কে বেদের প্রত্যঙ্গ বলিতে হইবে। 

বেনিযোগনামক একটাীমাত্র প্রত্যঙ্গের শ্রুতিলিঙ্গাদি বিভাগকে আবার বেদের 

অঙ্গরূপে কল্পন| কর কি সঙ্গত? 

কেহ কেহ বলেন, কুমারিলভট্র উক্ত পুর্ব্বপক্ষের সমাধানে বলিয়াছেন__- 

সম্ভব-ব্যভিচারাভ্যাং স্যাদিশেষণসস্তবঃ। 

শ্রত্যাগ্ভব্যতিচারাত্ত, তৈরঙ্গৈঃ কিং বিশেযাতে ॥ 

( তন্বান্তিক_২০৮ পূ, কাশীসংক্ষরণ )। 

মর্থাং শ্রুতিলিঙ্গাদি বেদে অন্তনিহিত থাকায় তাহাদের জন্য আর কোনও 

বিশেষণের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ব্যাকরণাদি বহিরঙ্গের জন্যই “যড়ঙ্গ' শবটা 

বিশেঘণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । |] 

আমরা কিন্তু এ কথ! শ্বীকার করি ন।, কারণ উহ| পুর্বপক্ষীর আক্ষেপ- 
শিশন। আর ছন্দোব্যাকরণাদি কি বেদে আন্থনিহিত নহে 2 খক্প্রাতিশাখ্য 

শখ খবণপুর্ববক যাক্ক বলিয়াছেন_“পদপ্রকৃতিঃ সহিত)” (শিরুক্ত ১১৭।৪)। 

£হ। লঈয়। নিরুক্তভাষাকার বলিয়াছেন_“নধে। হাভিব্যজানানঃ পুর্বযৃষেমন্থতৃশঃ 

সঠিএয়ৈবাভিব্যজ্যতে, ন পদৈঃ। অতশ্চ সংহিতামেব পুর্বমধ্যাপয়ন্ত্যনূচান| 
বাণাচ। অধীয়তে চাদ্যেতারঃ। অপি চ যজ্জকম্মরণি সংহিতয়ৈন বিশ্যিজান্তে 

ন৫। ন পদৈ21” ছন্দঃ এবং সদ্ধিসমাসাদি লইয়া বেদ আবিভত হইয়াছেন। 

সইজন্য প্রাচীনকালে খধিদের যাগাদিব্যাপারে এবং বর্ধমানে আমাদেরও 

গুলাদি অনুষ্ঠানে ছন্দঃসদ্ধিসমাসাদিযুক্ত সন্ত উচ্চরিত হইয়! থাকে। কেবল 
££1৪ নহে, ছন্দঃ ত্যাগ করিয়। বা সন্ধিসমাসাদির বিশ্লেষণ করিয়। সন্ত 

পঃ করিলে তাহার ফলও এ পধ্যন্ত শ্রুত নতে। অতএব বেদের সঙ্গে সঙ্গে 

খংবিভূতি বলিয়া ব্যাকরণকে উহার অন্তরঙ্গ বল| যায়। তবে মে ব্যাকরণাদিকে 

শ্মতি বল। হয় তাহা খধিপ্রোক্ত ুত্রাদিভাগসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। 
বাংকরণের এই অংশ অবশ্য বেদের বহিরঙ্গ। ব্যাকরণ বেদের মুখন্বরূপ বলিয়। 

পি্াশান্ত্রে বণিত হইয়াছে । মুখসন্বদ্ধেও উক্ত বহিরঙ্গাদিভাব কল্পন! কবা 
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যাইতে পারে। মুখের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বহিরঙ্গ আর 
ভিতরে যে সকল যন্ত্রের দারা স্বাদগ্রহণ বা শবদোচ্চারণাদি হইয়া থাকে তাই 
মুখের অন্তরঙ্গ । অতএব-__ 

“যশ্চোভয়োঃ সমে। দোষ; পরিহারোহপি বা! সমঃ। 

নৈকঃ পর্য্যগ্ুযোজা স্তাৎ তাবৃগর্থ-বিচারণে |” 

এই মীমাংসশান্বের স্যায়ানুসা রেই--সম্ববাত্চারাত্যাম," -*১১৯১১৭ * ইত্যাদি 

শ্লোকের বিষয় প্রত্যাখ্যাত হইল। 

ব্যাকরণাির বেদাঙ্গব স্বীকারপূর্ব্বক ভগবান্ যাজ্জবন্ক্য বলিয়াছেন-- 

“পুরাণন্তায়মীমাংস। ধর্মশান্াঙ্গমিশ্রিতাঃ। 

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥” 

নন্দিপুরাণেও শ্লোকটা অনু্থৃত হঈয়াছে। ব্যাকরণাদির নেদাজত ম্মরণপূর্বঃ 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে_ 

অঙ্গানি বেদাশ্চহারে। মীমাংস| স্তায়বিস্তরঃ | 

ধম্মশা্রং পুরাণং চ বিদ্যা! হোত] শতুর্দীশ ॥ 
আয়ুব্রেদে! ধন্গুব্বেদে। গান্ধব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 

অর্থশান্্ং চতুর্থ, চ বিছ্া। হ্াষ্টাদশৈব তাঃ।” 

সম্ভবতঃ মুণগ্ডকোপনিষদ্ই এই সকল স্থৃতির আকর। উহাতে আয়াত হইয়াছে 

-তিত্রাপরা খগবেদে। যজুব্রেদঃ সামবেদোহতবববেদঃ শিক্ষা কলে! ব্যাকরণ, 

নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে |” (৫)। বেদ- 
চতুষ্টয়ের সহিত সমায়ায়হেতু শিক্ষাদির বেদাঙ্গত্ব উপপন্ন হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে 
বেদবেদাঙ্গের বিভাগ আবশ্যক নহে। তথাপি উহাদের বিভাগ কেন হইয়াছিল 

ততসম্বন্ধে ভগবান্ যাক্ক বলিয়াছেন-__“সাক্ষাংকৃতধন্মাণ ঝষয়ো বভৃবুঃ | তেইব- 

রেভ্যোইসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাঃ | উপদেশায় গ্লায়ন্তোইবৰে 

বিলাগ্রহণায়েমং গ্রন্থ সমায়াসিষু বেদং চ বেদীাঙ্গানি চ" (নিরুক্ত ১২০২) । 

অর্থাৎ “সাক্ষাংকৃতধন্ম! ধধষিগণের নিকট হইতে মন্ত্রের তত্বোপদেশ পাইয়। অঙ্গ 

্গাংকৃতধর্মা পুরুষগণ অতর্ধি হইয়াছিলেন এবং তারপর মন্ত্রের ততবগ্রহণে অদমধ 
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ুরষগণকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য উক্ত শ্রুতধিগণই তাহাদের প্রতি অস্থুকম্পা- 

বশত: বেদবেদাঙ্গের বিভাগ করিয়াছিলেন 

“নাকৃতন্বিষয়ত্বাং” এই বান্তিকধৃত শ্ত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টপাদ ব্যাকরণাদির 

'বদাঙ্গন্ব, শাস্ত্ব ও প্রমাণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন__ 

“অতশ্চ বেদমূলতে সত্যেবং প্রতিপাদিতে | 

প্রয়োগোতপত্তযশাস্ত্ত্বং যছুক্তং তদসতকৃতম্ ॥ 

যচ্চান্ত কৃত্রিমত্েন স্বতঃ শান্তত্ববাধনম্। 

তং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধং স্যাদচক্্রশশিবাক্যবৎ ॥ 

শান্তরশব্দো যদ্দি তাবদ্রস্ততশ্চতুর্ঘশন্থ তাবদিগ্তাস্থানেযু শাস্তস্থানামেব 

গমদস্তদন্তর্গতত্বাচ্চ ব্যাকরণস্ত শান্্ত্রনিরাকরণান্থপপত্তিঃ। অথাপি শিয্যাতে- 

নেনেতি শাস্তমপ্তর্থমিত্তে তথাইপি ব্যাকরণেন সাধশবাঃ শিযান্তে 
*ণ্ন্গমোপায়া বা প্রকৃতিগ্রতায়াদয়স্তদভিযুক্তশিয়াজনে। বেতি সব্থা শাযশব্দ- 

”"ভিরবিহতা | | 

প্রসিদ্ধমপি শাক্্ান্বং যন্ত্র তর্কেণ বারয়েং। 

বেদস্যাপি স নিত্যত্বাদ্বযোমবদ্ারয়িষাতি ॥ 

যখৈব হি ব্যাকরণাদীনাং কৃরিমকাব্যোপনিবন্ধসাবন্মযাচ্ছাক্নত্বং প্রতিষেদ্ধ,মধ্য- 
সায়তে, তথাইইকাশ দিক্ালাত্মনাং পরমাণুৃষ্টাস্তবলেন নিত্যত্বাদ বেদস্যাশাস্ত্রতব- 
নপানেনৈব ক্রিয়েত। যে। হি নাগরিকভাষাভিজ্ঞতয়। গ্রামীণৈর্মাতাপিতরাবপি 

ওকপচনৈরভিদধীত স কেনান্যেন বার্যেত। 

পরত্রাবিনয়ং কুর্ধন পিতৃভ্যাং বাধ্যতে স্ুতঃ | 

তয়োরেবাবিনীতস্য কে। ভবেদ্বিনিবারকঃ ॥ 

তথ! বহিরসংবদ্ধং বদন্ বেদেন বার্যযতে। 

সাঙ্গেন তং পুননিত্বন্ কেনান্যেন নিবার্ধযতে ॥ 
ত্রুদ্ধো যো নাম যং হস্তি স তশ্যাঙ্গানি কৃষ্ভতি। 

কন্তাঙ্ষম্য ততস্তম্ বিনাশঃ কিয়তা ভবেৎ ॥ 

তেন ত্রয়ীং দ্বিষন্ পূর্ব্বং বেদাঙ্গান্যেব লুম্পতি। 
ততস্তেনৈব মার্গেণ মূলাস্তনস্ত কম্ততি ॥ 
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 শ্রতিস্ৃতি প্রমাণত্ে হেতুপূর্ধবং নিরূপিতে। 
অঙ্গানামপ্রমাণত্মমশান্ত্রত্ং চকে বদেং |”? 

( তন্ত্বান্তিক__পৃ* ২৮৫, আনন্দাখন), 

স্থলতঃ ইহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ-“ব্যাকরণের বেদমূল্ব প্রতিপাদিত হওয়ার 
'প্রয়োগোৎপত্তাশাস্বত্বাং'*.*" ইত্যাদি সূত্রীয় বাঙ্তিকে ব্যাকরণের অশাদসা 
যাহা বল! হইয়াছে তাহ! বাধিত হইল । চন্দ্রের চন্দ্রত্ব যেমন অস্বীকার করা যা 
ন! সেইরূপ ব্যাকরণের শাস্ত্বও অস্বীকার করা যায় না, কারণ উহা চির পরমিদ্ধ। 

শান্্শব্দদ্বারা যখন চতুর্দশ বিদ্যার গ্রহণ স্বপ্রসিন্ধ এবং ব্যাকরণ যখন মেট 

চতুর্দশ বিদ্ভার অন্তর্গত, তখন ব্যাকরণের শান্ত্ত্ব কিরপে ব্যাহত হইতে পারে! 

শিষ্যুতেইনেন_এই অর্থে শাস্ত্রশব্দ রড । সুতরাং যদ্দারা সাধুশব্দ শামি 
প্রতিপালিত বা উপদিষ্ট হয় তাহাই শাস্ত্র“ । শান্ত্রশব্ধের এইরূপ বুংপি 
স্বীকার করিলে ব্যাকরণ৪ শাঙ্র্ণ। কারণ ব্যাকরণে প্রকৃতি গ্রত্যায়াদিদঃ 

নাধুশব্দসমূহ শাসিত, প্রতিপালিত বা উপদিষ্ট হইয়! থাকে। কৃত্রিম কাবাদি' 
ন্যায় ব্যাকরণেরও কৃতকত্বহেতু শান্ত্রতব নাই_-এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কার? 
এরূপ বলিলে নিত্যত্ববিষয়ে আকাশাদির সহিত সাদৃশ্তুহেতু বেদেরও শান বাহ 

হইতে পারে। অর্থাৎ নিত্য হইলেই যদি শাস্ত্র হয় তবে নিতা আকাশাদিকে 
শান্ত্র বলা হয় না কেন? নগরের সৌজন্য শিখিয়া কেহ কাহারও প্রি 
গ্রাম্যজনোচিত কুব্যবহার করিলে পিতামাতাই তাহাকে শীসন করেন, কিছু 

পিতামাতার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলে তাহাকে আর কে শাসন করিবে? 
বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রে সন্দেহ আসিলে তাহার নিরাকরণে বেদই চরম প্রমাণ, কিন্ত 
বেদ বা বেদের অঙ্গসম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে তবে তাহার সন্দেহ আর ক 

অপনোদন করিবে? ক্রোধবশতঃ যদি কেহ কাহারও অঙ্গসমূহ কর্তন করে তা 

হইলে অঙ্গীর সত্তা যেমন অত্যন্ত বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ ষড়ঙ্গের প্রামাণ্য অন্ধীকার 
করিলে তম্ম.লম্বরূপ বেদের প্রামাণ্যও অত্যন্ত তিরোভূত হইয়। পড়িবে। অত 
শ্রতিস্মৃতির শান্্ত্ব এবং প্রমাণত্ব যখন যুক্তিসহকারে প্রতিপাদিত হইল তধন 

পাশ 
শা িশীীকিশীটি রং 2 টা সপ ২ শি িলাীপশট এ শী পিপিপি সপ সিপী পা পিপীশিস্পী পাপা 

* “প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বা নিত্যেন কৃতকেন বা। 

পুংসাং যেনোপদিশ্ঠেত তচ্ছান্ত্রমতিধীয়তে 1” 

1 শিল্পন্তেংসাধুশব্েত্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তেৎনেনেতি শাস্ত্ম্। 
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ঠাহাদের অঙ্গস্থানীয় ব্যাকরণাদির শাস্ত্র এবং প্রমাণস্থ কে অন্বীকার 

করিতে পারে? 
(9) লব্ঘৃতা ( 31)01)111108001))। পতগ্রলে বলেন--“লঘব্৫থং চাধ্যেয়ং 

'বাকরণং 'বরাহ্মণেনাবশ্থাং শব্দ জেবয়া” ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন 
মন্দা; শক্যা জ্ঞাতুম্” ৷ অর্থাৎ 'শবশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অবশ্য জ্ঞেয়। কিন্তু ব্যাকরণ- 

বাতীত লঘু উপায়ে শবজ্ঞান হইতে পারে না।' খধির অভিপ্রায় এই যে, 
গুরাকল্পের পদ্ধতি অস্থুসারে প্রতিপদপাঠদ্বারা শবজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা 
মামান্থাবিশেষাত়্ক নিয়ম অবলম্বনপুর্বক শবজ্ঞান সুলভ হয় বলিয়া ব্যাকরণ 
প'ঃ আবশ্যক | 

ইহার উপর তন্তবান্তিকে পূর্ববপক্ষ হইয়াছে_- 
“যদি বা গৌরবন্তৈব লববুত্রমুপচর্য্যতে। 
বিপর্ষ্যয়াপদেশেন শুরে কাতরশব্দবং ॥ 

“লাকপ্রসিদ্ধানামেব শব্দানামতান্তবিষমধাতুগণোণাদিসূত্রাদিভিরলৌকিক- 
দ ট)পরিভাষানিবদ্ধপ্রক্রিয়ৈরনবস্থিতস্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্তবিচারৈঃ ক্লেশেনাস্তং গ্ধ। 
যথাবস্থিতান্থবাদমাত্রমেব ক্রিয়তে, তথাপি চোদাহরণব্যতিরিক্তেযু কম্যচিদেব 
পদণযোজনসামধ্যং দৃশ্যতে। তেনাত্যন্তগুরুঃ সন্নয়মুপায়ন্ত্রতার্থমেব লঘুরিত্যুপ- 
১1” (তন্ত্রবার্তিক__পৃঃ ২০৯, কাশীসংস্করণ)। এ সকল কথার নিষ্র্ধ এইরূপ-- 

শবে কাতরশবের গ্যায় গুরুত্বে লঘুতার উপচারহেতু বিরোধিলক্ষণান্যায়ে গুরুকে 
ঘু খল হইয়াছে । লোকপ্রসিদ্ধ শব লইয়া অলৌকিক সংজ্ঞাপরিভাষা নিবন্ধ 
*তক গলি প্রক্রিয়াসহকারে বিষমধাতুপ্রত্যয়সথত্রাদির প্রয়োগপুধ্ধক ভাগে 
'শনিমিন্ক আক্ষেপসমাধানাদির দ্বারা বন্করেশে সেই পুর্বপরিচিত শবে প্রত্যাবর্তন 
কিয়! ব্যাকরণে তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে আবার উদাহরণ 
হা» শবদান্তরবিশেষে কচি কাহারও লক্ষণ যোজন। করিবার সামর্থ্য পুষ্ট হয়। 
*হএপ বলিতে হইবে, অত্যন্ত গুরুবিষয়ের স্তত্তি করিবার জন্যই তাহাতে লঘুতা 
মবাপ করা হইয়াছে । 

'প্রয়োগোতপত্তযশাক্রহাৎ**** ইত্যাদি পৃববপক্ষীয় সুত্রের বাহিকে ভট্টপাদ 
£ঠ সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তুচ্ছতাবোধে সিদ্ধান্তপক্গীয়স্তরের 
কে তিনি বিশেষভাবে উহাদের খণ্ডন করেন নাই। সুতরাং এস্থলে কিছু 

লা অপ্রাসঙ্গিক নহে। 



৫২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

শব্দের সাধ্বসাধুতজ্ঞান ব্যতীত অধ্যাপনা সম্ভবপর নহে। আর এক একট 

শবের উপদেশদারা অধ্যাপনাও ছুঃসাধ্য। এরূপ অবস্থায় সামান্থাবিশেষের অম. 
গমক লক্ষণ ব্যতীত পঠনপাঠনের সৌকর্ধ্য হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন_বৃহস্পন্ি 

রিল্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহশ্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্পারায়ণং প্রোবাট নাম 

জগাম”। অর্থাং “দিব্পরিমাণসিদ্ধ সহম্রবংসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতি ইন্দ্রাক শ$. 

পারায়ণ-নামক শব্শান্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তাহার উপদেশ 

নিঃশেষিত হয় নাই।' প্রতিপদপাঠের অসাধ্যতা দেখাইবার জন্তাই শ্রুতি ঈরপ 
বলিয়াছেন । বৃহস্পতির ন্যায় অধ্যাপক, ইন্দ্রের ন্যায় অধ্যেতা, আর দিব্যপরিমাণ- 

সিদ্ধ সহত্ববৎসরের হ্যায় অধ্যয়নকাল-_তথাপি পঠনপাঠন শেষ হইল না, সুর 
কলিকালে আমাদের ন্যায় স্বল্পনুদ্ধি এবং স্বল্লায়ুঃ ব্যক্তির পক্ষে আর কি বক্তা 

থাকিতে পারে? তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ শাস্ত্রের লঘ্বৃতাসম্পাদনের উদ 
ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, অধ্যাপন। ত্রান্গণের একটি 

বৃত্তি বলিয়৷ শব্দ অবশ্যই তাঁহার জ্ঞেয় কিন্তু শব্দের অনন্তত্বহেতু সামান্যাবিশেষরণ 
উপায় অবলম্বনপৃর্বক স্বল্লায়াসে তদ্দিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এ কথার 
প্রপঞ্চ করিবার জন্ত ভাষ্যের স্থানান্তরে তিনি বলিয়াছেন_-“কথং তহীমে শক; 

প্রতিপত্তব্যাঃ ) কিঞ্চিং সামান্থাবিশেষবল্লক্ষণং গ্রবস্ত্যম্। যেনাল্পেন যেন মহা 

মহতঃ শবৌঘান্ প্রতিপপ্ঠেরন্। কিং পুনস্তং1 উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদংর্ 
কর্তব্য; কশ্চিদপবাদঃ। কথংজাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গ; কর্তব্যঠ। কথংজাতীয় 

কোহপবাদঃ ? সামান্তেনোৎসর্গঃ কর্তৃবাঃ | তদ্যথা_ কন্মণ্যণ | তস্য বিশেবেণাপ' 

বাদঃ। তদ্যথা_-আতোইম্তুপসর্গে কঃ | ( পম্পশা__পৃঃ ৬, কীল্হর্ণ)। ই 

তাৎপর্য এইরূপ-_তাহা হইলে কি উপায়ে শব্দজ্ঞান লাভ কর! যায়? কোনও 

সামান্তবিশেষভাবাত্ক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দারা অনায়াে 

অনেকানেক শব জানা যাইতে পারে। সামান্তবিশেষভাবাত্মক উপায় কি? উংসা 
এবং অপবাদ। সামান্যবিধিই উৎসর্গ, আর বিশেষবিধিই অপবাদ। উহাদের 

ব্যবস্থা কিগ্রকার? সামান্তবিধি যেমন__“কর্মণ্যণ” (৩1২1১) অর্থাৎ কণ্ম উপগ? 
থাকিলে ধাতুর উত্তর অপপ্রত্যয় হইবে । ইহা সামান্থতঃ সকল ধাতুসস্বন্ধীয বিধি 
আর “আতোহম্পসর্গে ক?” (৩২৩) অর্থাৎ কর্ম উপপদে থাকিলে ভনুপদা ৃ 

আকারাস্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হইবে__ইহা আকারাস্ত ধাতুসস্বন্ধে বিশেষ বিধি! 
এইরূপ উপায়াবলম্বনে বিশেষ ফললাভ হওয়ায় প্রাচীনের! বলিতেন__- 
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“খবয়োহপ্যুপদেশস্ত নাস্তং যালস্তি পৃথক্তশঃ। 

লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যাস্তি বিপশ্চিতঃ ॥৮% 

( নিরুক্তভাষ্য--১২ পৃঃ, আনন্দাশ্রম )। 

সামান্তবিশেষসম্বন্ধীয় নিয়ম মমুধ্যকৃত নহে, উহা! স্বভাবসিদ্ধ। স্মরণতত্ববিং 

প্চিতেরা জানেন, ভিন্ন ভিন্ন শব্দসমূহ শ্রুতিগোচর হইলে মস্তিক্ধে উহার| ম্বতঃ 

সামান্া-বিশেষ-নিয়মেই রক্ষিত হইয়া! থাকে এবং তদন্থুসারে উহারা স্মৃতিপথে 

আকাঢ হয়। তবে খধিরা অবশ্য প্রকৃতির এই নিয়ম অনুভব করিয়াই 

উৎসর্গাপবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

ব্যাকরণের চিরপ্রসিদ্ধ নিয়মে যদি গুরুত্ব থাকে তাহা হইলেও উহা শ্রাতি- 

স্মত। চাতুজ্ভ্ঞানাদি। বৈদিকগ্রন্থে ব্যাকরণের নানাবিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

£*বয়ারণ্যকস্থ সংহিতোপনিষদের প্রারস্তে ব্যাকরণবিষয়িণী যে সকল বার্তার 

সঙ্জিেশ আছে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়াই আষ্টাধ্যায়ীতে স্ত্রিত হইয়াছে 

“এট পররূপম্” (৬১৯৪ ), “এও; পদান্তাদতি” (৬১১০৯ ), “আমি পুববঃ” 

( ১১১০৭) ইত্যাদি । গোপথব্রাক্ষণে ব্যাকরণের বহু বিষয় উপন্যান্ত হইয়াঞ্ছে, 

যমন--“ওকারং পুচ্ছামঃ। কো ধাতুঃ? কঃ প্রতায়ঃ! কঃ রঃ! কিং 
গ্রাতিপদিকম্? কিংনাম? কিমাখ্যাতম্? কিং লিঙ্গম? কিং বচনম্ণ*” 

£তাদি। ইহা ব্যতীত উপলেখশ্বএ গাণীও পদগাঢএ প্রাতিশাখাদি শ্োত- 

এদের ব্যাকরণের অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে । বেদে অসংখ্য কৃদন্ত, তদ্িতা স্ত 

সমাসান্ত এবং স্থপতিওস্তাদি পদের প্রয়োগ আছে। দে সকল বিষয়ের ভাগ- 

£পিডাগদ্বারা আমাদের স্মৃতিসৌকর্যয সম্পাদন করিবার জন্য সাক্ষাৎকৃতধন্ম। 

শাগল্য আপিশলি কাশকৃতম্ন শকটি শাকটি শাকটায়ন গালব পাণিনি কাত্যায়ন 

পহলি প্রভৃতি মুনিগণ যে সকল নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন তদ্ধিরদ্ধে কোন ৫ 
অহিং্যাগ করা কেবল অশিষ্টতার পরিচয় ব্যতীত অন্য কিছুই নতে। আর নিয়মের 

+ “তচ্চোদকেষু মন্ত্রাথ্যা” (২1১।৭৩২) এই মীমা:সা-হতরের ভাসে এবং তন্থবাহিকে 

€২দূশ গ্লোক দৃষ্ট হয়। 
1, ৭6০ ০1০ 7155. 2২০ 2817 11) 00 45106 9061669 01 130170)1, 

এত রী ১1০ 262 রঃ 

১, 2.০ 256 রি 

০ 258 রি 

ঞ 59 

52 চে গু 
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লঘৃত্ব বা গুরুত্ব বলিয়া কোনও বস্তধর্মা নাই, কারণ উহা! আপেক্ষিক বুদ্ধির 
ক্ষণস্থায়ী পরিণামবিশেষ | 

সত্রদ্বারা লাঘব-সম্পাদন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ৷ মীমাংসাশান্ত্রেও কথিত হইয়াছে_ 

“লঘুনি সুচিতার্থানি স্বল্লাক্ষরপদানি চ। 

সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যান্থ মনীধিণঃ ॥৮ 

ভাল, তবে কেন মৃত্রাদিদ্বারা শবাশাস্্ের লঘুতাসম্পাদনে কোনও কোন 

মীমাংসক বিমুখ হইয়াছেন? বোধ হয় মীমাংসাশান্ত্রে নিমগ্ন বলিয়। 

শব্শান্ত্রে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ইহা বিচিত্র নহে। মুক্তিও 

আছে-_“পিত্তেন দূনে রসনে সিতাইপি তিক্তায়তে”। অতএব লঘুতাসন্বন্ 
কোনও কোন মীমাংসকসন্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া “প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ব্াং" 

ইত্যাদি সুত্রীয় বাত্তিকে যে পুর্ববপক্গ করা হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ নহে। মেই 
জন্য সিদ্ধান্তপক্ষীয় সৃত্রের বান্তিকে ভটরপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন-“যখৈব লৌকিক- 

প্রতিপদপাঠস্তাশক্যত্বমেবং বেদেইপি সব্বশাখাগতান্ সকৃদপি শ্রোতুমশ্তি 

কিমুতাধ্যেতুম্। 
প্রকৃতি প্রত্যয়ানন্ত্যাদ যাবন্ত; পদরাশয়ঃ। 

লক্ষণেনানুগম্যন্তে কস্তানধ্যেতুমর্ঠতি ॥” 
( তস্ববান্তিক-_পৃঃ ২৭৯, আনন্দাশ্রম | 

ভাটুচিন্তামণিতে বাঞ্েশ্বর যজাও লিখিয়াছেন_“যদপি লাঘবং নাস্তী- 

ত্যক্তম্, তদপি ন। সুপ ভিডাগ্যেকজাতীয়গ্রত্যয়কল্পনেন কোটিশবানুগমদশনন 

লাঘবানপায়াং”। ( ৯৯ পৃঃ মাঙ্রাজ-ল-জর্ণাল্ সংস্করণ )। 
(৫) অসন্দেহ (1২009৬8] 010001))। পতঞ্জলি বলিয়াচ্ছেন। 

“অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্কিকাঃ পঠস্তি--“সুলপৃষতীমাগ্রিবারুণীমণজ- 

বাহীমালভেতে'তি। তম্যাং সন্দেহঃ__স্থুলা চাসৌ পৃষতী*চ সুলপৃফতী, স্থুলানি 

পৃষস্তি যস্তাঃ সেয়ং সুলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণ; স্বরতোইধ্যবস্তাতি। ঘি 

ূর্বপদপ্রকৃতিম্বরত্বং ততো বনুত্রীহিঃ। অথ সমাসাস্তোদাত্তত্বং ততস্তংপুরঃ 

ইতি।” অর্থাং সন্দেহনিরাসের জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। যাজ্জিকগণ বলেশ_ 

টাফাকার কাচা বলেন_পৃতী ্বেতবিদুমতী গী। উহা আনাবহ বাগ 

অর্থাৎ শকটবহনযোগ্যা বলিয়া অলভবাহী। মেরুপ্রদেশে তুষারযানবাহী মৃগির কথা সক 

বিদিত আছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের অস্ভিগ্রায় অনসায়ে এরূপ অর্ধের সঙ্গতি হয় না।' 



উপোদঘাত ৫৫ 

দুলপূষতী আগ্নিবারুণী অনড্বাহী আলস্তন করিবে। এস্থলে “স্থুলপুষতী' শব্দের 
বুরীহিসমাসদ্বারা স্থূল পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু (২০) আছে যার এইরূপ গবী গ্রহণ 

করিতে হইবে, না কর্মধারয়সমাসদ্বারা স্থুলা এবং পৃষত্বতী অর্থাৎ বিন্দুমতী 

(/10/0191) গবী গ্রহণ করিতে হইবে--ইহা লইয়! খত্বিগগণের সন্দেহ আসিতে 
পাচ । যদি পুর্ধপদের প্রকৃতিন্বর হয় ভবে বন্ুত্রীহি হইবে, আর যদি সমাসের 

অঞ্ভাগ উদাত্ত হয় তবে কন্মধারয় হইবে । অবৈয়াকরণ কখনও আ্বরের বিচার- 

পূর্দক এই জাতীয় সন্দেহ অপনোদন করিতে পারেন ন। | 

এ প্রসঙ্গে মীমাংসকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন__'বাকরণ যখন 

পদবাক্যাদির অর্থনির্ণয়ে পর্যাপ্ত নহে, তখন ইহার দ্বারা আবার সন্দেহনিরাস 

হুল কিরূপে ? পদার্থবিষয়ক সন্দেহ বৃদ্ধব্যবহারে নিরস্ত হয়, ব্যাকরণে নহে । 

'সইজন্য বেদবাক্যে যখন কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন ব্যাকরণদ্বার। কোনও 

পুর্ণপক্ই করা যায় না, সিদ্ধান্ত কর! ত দূরের কথা'। এইগ্রকার মতবাদহেতু 

'গরযোগোৎপ গ্রাশাস্ত্রহ্াৎ ইত্যাদি সুত্রীয় বা্তিকে পুর্বপঙ্ষগ কর। হইয়াছে _ 

“অসন্দেহশ্চ বেদার্থে যদপুযক্তং প্রযোজনমূ। 

তদপ্যসদ্ যতো! নাম্মাৎ পদবাক্যার্থনির্ণযৌ ॥ 

মত: পদার্থসন্দেহাস্তাবদ বহবে। বৃদ্ধবাবহারাদের নিবর্তলে। শেষ|শ্চ নিগম- 

পি+ঞকল্পস্ুত্রতর্কাভিযুক্তেভ্যঃ সর্কেষামর্থপ্রতিপাদনপরহ্থাৎ-***ত। 

বাক্যার্থেযু চ সন্দেহা জায়ন্তে যে সহম্রশঃ | 

নৈষাং ব্যাকরণাৎ কশ্চিং পুর্বপক্ষোহপি গম্যতে ॥৮ 

€( পুঃ ২৬৬-৬৭, আনন্দাআম )। 

ব্যাকরণের এইরূপ তীত্রসমালোচনাহেত্ অনেক ছাত্াপসদেব মুখে 
২শ। মায়__ 

“ুষ্টগ্রহগৃহীতো বা ভীতো বা রাজদগ্ডতঃ। 
পিতৃভ্যামভিশপ্তে। বা কুরধ্যাদ্ ব্যাকরণে আরমম্ ॥” 

এ কবল বর্তমানকালের কথা নহে। পাণিনির পুর্ধেও এরূপ ছাত্রাপমদের 
সহন ছিল না। সেইজন্য পতঞরলি তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন_ প্বেদনধীত্য 
পিঠ বক্তারে ভবন্তি-_ 
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'বেদানো। বৈদিকাঃ শবাঃ 
সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঠ। 

অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোইধ্যেতৃভাঃ সুদ 

আচাধ্য ইদং শাস্ত্রমন্থাচষ্টে |” 
সিদ্ধান্তপক্ষীয়স্ত্রের বার্তিকে ব্যাকরণন্থৃতির প্রামাণ্য অভ্যুপগত হওয়ায় 

'প্রয়োগোৎপত্ত্শান্তরতাংইত্যাদি স্ৃত্রে যে সকল পূর্ববপক্ষ কর! হইয়াছে তং" 
সমুদায় সাধারণভাবে স্বতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইলেও “অসন্দেহ'সম্বন্ধে পূর্ববপক্ষীয় যুক্ত 
এবং উক্তি সিদ্ধান্তমূত্রের বাত্তিকে হয় ত তুচ্ছতাবোধে সবিশেষ খণ্ডিত নহে বলির 
এস্থলে আমাদের কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

ব্যাকরণশাক্্ কেবল শব্দেরই অথ অনুবাদ করে, পদার্থের নহে। পদাথচ্গান 

যে বৃদ্ধব্যবহার হইতে নিষ্পন্ন হয় তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? কিন্তু সেন 
ত ব্যাকরণের মর্য্যাদ। কু হয় না। আর প্রমাণদ্বার সন্দিগ্ধপদার্থের তন্বপরীক্গা€ 

ব্যাকরণের কাধ্য নহে। পূর্ববপক্ষী বলেন, বাক্যার্থে যে সন্দেহ উপস্থিত হয় তা 
ব্যাকরণের সাহায্যে অপসারিত হয় না, সথতরাং তদ্দারা পূর্ববপক্ষ করাও অসপ্থব। 

এ কথার উত্তরে আমরা ভট্টপাদের ভাষায় বলিব--“তৎ প্রসিদ্ধিবিরদধ 
স্যাদচন্দ্রশশিবাক্যবৎ” | মহাভাম্যকার উদাহরণ দেখাইবার জন্ট যে সকল ক! 

বলিয়াছেন তাহাতে কি পূর্ববপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ অন্তনিবিষ্ট নহে? আহ 

অপ্রাসঙ্গিক বলিয়। এস্থলেও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিরাশি প্রত্যাখ্যাত হটল। 

আর পূর্বোক্ত ছাত্রাপসদগণকে সছৃপদেশ দিবার জন্য ঝলিব-- 

“যদ্পি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। 
স্বজন; শ্বজনে! ম| ভূ সকলং শকলং সকৃচ্ছকৃত ॥” 

কাত্যায়নোক্ত এই পাঁচটা মুখ প্রয়োজন দেখাইবাঁর পর পতর্লি স্বয়ং রঃ 

কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন বলিয়াছেন__'তেহনুরাঃ-" ইত্যাদি । ই 
লইয়া! “প্রয়োগোৎপন্ত্শাক্তাং" ইত্যাদি পূর্তবপক্ষীয় সুত্রের বাঙ্টিকে উৎপ্রাম 

সহকারে লিখিত হইয়াছে__ 
“অর্থবন্বং ন চেজ্জাতং মুখ্যেরস্য প্রয়োজনৈঃ। 
তস্তান্ষঙ্গিকেঘাশ! কুশকাশাবলম্বিনী ॥৮ (পৃঃ ২১৩, কাশী-মং)। 

ইহার তাংপর্য্য এই যে, মুখ্যপ্রয়োজন ব্যর্থ হইলে গৌণ প্রয়োজন কি কৰিব: 
তবে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণাবলম্বনেও জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। এই ভা 
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প্রণোদিত হইয়া শ্যাঁয়মর্জরীতে জয়ন্ততটরও পুবর্বপক্ষ করিয়াছেন__-“তেন রক্ষো- 
হাগমলঘ_সন্দেহাঃ প্রয়োজনমিতি যছুচাতে, তন্ন সুব্যান্ৃতম্। যাল্যপি প্রয়োজনাস্ত- 
রাণি ভূয়াংসি “তেহমুরা হেলয়ো হেলয়” ইত্যুদাহরণদিশ! দশিতানি তান্তপি 
ডচ্ছঠাদান্থষঙ্গিকত্বাচ্চোপেক্ষণীয়ানি।” (পু* ৩৮৯, কাশী-সংস্করণ )। 

ম্যায়মঞ্জরীর ৩৯১ পৃষ্ঠায় জয়ন্তভটু লিখিয়াছেন-_“ব্যাখাতারস্ত 
মৃখা নৃষর্গিকভেদভিন্নপ্রয়োজন প্রপঞ্চং প্রয়োজনা তিশয়ব্যুৎপাঁদনদ্বারকশ্রোতৃজনোৎ- 

সাহপরিপোষসিদ্ধয়ে দর্শিতবন্ত ইতি ন কশ্চিতূপালভ্যঃ।” ইহার দ্বারা অবশ্য উক্ত 
পর্ঝপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রয়োগোৎপন্তাশান্তরত্বাৎ...**ইত্যাদি স্মৃত্রের 
াতিকে যে সকল পূর্ববপক্ষ উদ্ভাবিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষে সে সমুদায়ের সকলাংশ 

স্প্টণাকো খণ্ডিত হয় নাই। সিদ্ধান্তস্ৃত্রের বাত্তিকে কুমারিলভট ব্যাকরণের 
বেদঙ্গহ স্মৃতিত্র শাস্ত্রত এবং প্রমাণত্ স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাভাষ্যে 

শানূশাসনের যে সকল প্রয়োজন উপন্তস্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহার নীরবতা 
দেখিলে মনে হয় যে, এ সকল প্রয়োজন লইয়া তিনি কাহাকেও সমর্থন 
করিতে উদ্যুক্ত নহেন। ইহাই যদি হয়, তবে কেন তিনি স্বয়ং নীরব থাকিয়! 
পৃর্ণপক্ষীর মুখে নানাবিধ কর্কশ বচন প্রদানপূর্বক খধিদ্বয়কে তিরস্কার 
করিয়াছেন? যাহাই হউক, এক্ষণে আমরা ভাব্যকারোক্ত প্রয়োজনসমূহ এবং 
মখবাদ্ধে পুর্বপক্ষীয় যুক্তিরাশির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব। 

৬। “তেহমুরা | য়লেচ্ছতানিবারণের জন্য পতঞ্জলি “তেইস্তুরাঃ,*** 
ইঠাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যান্থসারে বলিয়াছেন_-“ “তেহস্ুরা হেলয়ো হেলয় ইতি 
₹1+%: পরাবভূবুঃ। তম্মাদ্ ত্রাঙ্মণেন ন য়েচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ, ম্লেচ্ছো হ বা 
এ যদপশব্দঃ।, গ্রেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যয়ং ব্যাকরণম্* (মহাভাম্য_ পৃঃ ২, 

কীলহর্ণ)। অর্থাৎ 'হেলয়ো হেলয়ঃ__ এইরূপ অপশবের প্রয়োগহেতু অন্ুুরগণ 
প্র ৪5 হইয়াছিল+ ইত্যাদি । 

শাতপথত্রাহ্ধণে [৩২১২৩] আয্াত হইয়াছে_“তেহম্তুরা আপ্রকামা 

কইলবে। হেলব ইতি বদন্তঃ পরাবভুবুঃ। তন্মাদ ত্রাঙ্মণে। ন গলেচ্ছেং” ! 
**বৌস্ত্ভে ভট্টোজি বলিয়াছেন, যকার স্থানে বকারও অপশব্দ। বেদের কোন্ 
“৭1 হইতে পূর্বোক্ত শ্রাতিটা ভায্ে উদ্ধ'ত হইয়াছে ভাহা এখন জান| যায় না। 

ঠাই হউক, ভাত্বস্থ শ্রুতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 
হে অরয়ঃ-হেহরয়ঃ। “ঠৈহেপ্রয়োগে হৈহয়োঃ” (৮২৮৫) এই 

৮ 
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ত্রান্থুসারে 'হেতরয়ঃ, পদ গলুতোদাত্তে নির্দোষ, কিন্তু অন্ুরগণ কিরূপে উচ্চারণ 
করিয়াছিল তসম্বন্ধে পতঞ্লি কিছুই বলেন নাই। অতএব তাহা 
উচ্চারণে স্বরাপরাধহেতু ঘ্নেচ্ছন হইয়াছিল কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। আন 
ত্বষ্টার উচ্চারণেও যখন দৌঁষ শুন! যায় তখন অন্ুরদের উচ্চারণেও দোষ হও 

অসস্তব নহে। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই “ুষ্টঃ শব্দঃ ইত্যাদি প্রমাণদার! 

যখন স্বরাপরাধ আচরিত হইয়াছে, তখন মনে হয়_এস্থলে বর্ণাপরাধ দেখাইবার 
জন্যই ভাষ্যুকার উক্ত শ্রোত প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টা 
দোষ এস্থলে দুষ্ট হয়। প্রথমতঃ--“সর্বস্য ছে” (৮১১) এই মৃত্রান্থমারে 
পদের দ্বিত্ব অত্যুপগত হইলেও বাক্যের দ্বিত্ব কর! যায় না। ইহা বাণ্তিকক!বেধ€ 

অভিপ্রেত। ন্ুতরাং বলিতে হইবে হেহেইরয়ঠ | কিন্তু আন্তরগণ 

বলিয়াছিল-_-হেলয়ো৷ হেলয়ঃ | ইহাও অপপ্রয়োগ। কিন্তু পদেরই দিঃ 

হয় এবং বাক্যের দ্বিত্ব হয় না-এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইয়া থকে, 
যেমন সপ্তশতীতে-__ 

“নমন্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমন্তুস্তৈ নমে| নমঃ 1” 

প্রপন্নগীতায়_ 

“হরে নণমৈব নামৈব নামৈব মম জীবনমূ। 
কলৌ নাক্ত্যেব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥”,( বিছুর-বঃন )। 

চর্প টপপ্থরিকাস্তোত্রে_ 

'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূমতে। 
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ॥? 

গুরুস্তোত্রে- 

'সদ্গুরুং ভজ সদ্গুরুং ভজ সদগডরুং ভজ বৃদ্ধিমন্।' 

আবার বাংল। ভাষাতেও যেমন-__ 

“কোরো না কোরো! না ঘোর বিষাণের ধ্বনি ।' 
(বৃত্রাস্থুর-বধ )| 

কিংবা 

“রে সতি রে সতি কান্দিলা পশুপতি ?। 

( হেমচন্দ্রের দশমহানিষ্ঠ|)। 
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উ্তিও আছে__ 

“বিবাদে বিস্ময়ে হযে দৈন্যে মানেহবধারণে | 

পরাক্রমে সন্ত্রমে চ দিস্থিরুক্তি ন দুষ্যাতি ॥৮ 

$বে ইহ! অলঙ্কারশান্ত্রের কথা, বেয়াকরণগণ ইহা স্বীকার করেন না। 

পিঠীয়ত; 'হেইরয়ঃ পদের রকারস্থানে িলয়ো রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলম্: 

£ই প্রায়োবাদান্ুসারেও লকার প্রয়োগ করা যায় না, কারণ এরূপ নিয়ম 

শ্নারূট নহে এবং উহাতে 'অরি' এবং অলি শবের ভেদ তিরোহিত হইবে। 
সুতরাং অরি? স্থানে 'অলি' একটা অপশব্দ। অতএব উচ্চারণ-বৈকল্য এবং 
শপশব্-প্রয়োগ এই ছুইটী দোষহেতু অস্থুরগণ গ্লেচ্ছ হওয়ায় পরাভৃত 
হঠযাছিল শুনিয়! পতঞ্জলি বলিয়াছেন--“ত্রাহ্ণগণ যাহাতে গ্রেচ্ছ না হন তজ্জন্য 
বাংকরণ পাঠ করা আবশ্যক |” 

মীমাংসকদের মধ্যে কাহারও কাহার মতে মন্ত্রের পাঠবৈরপ্যই গ্রেচ্ছত। 
এপ এই গলেচ্ছতা নিবারণের জন্য শ্রুতিটী পঠিত হইয়াছে। "অতএব ইহা 
এ'ণবাদিক ফলবিশেষে নিদিষ্ট । ভায্যকার কিন্তু স্বপক্ষ-প্রতিষ্ঠার জন্তা অস্থানে 
১51৫ উদ্ধার করিয়াছেন। পতঙঞ্জলিকথিত ব্যাকরণ প্রয়োজনের প্রথম গ্রমাণ 
সদ ইহাই মীমাংসকদের চরম সিদ্ধান্ত । 

য়েচ্ছতা কেবল মন্ত্রের পাঠ-বৈরূপোই পর্যবসিত নহে। অন্াত্র তির 
'নন। আছে পত্রাঙ্গণেন যঙ্গশালাং প্রবিষ্টেন নাপভাষিতবৈ ন য়েচ্ছিতবৈ।” 

পর? লিখিয়াছেন_“ন গ্লেচ্ছিতব! ইত্যন্ত পর্যযায়ো নাপভাধিতব| ইতি” 
প্রদীপ ১1১১ শবান্বশাসন-প্রয়োজন, পু” ২৬ নির্ণয়সাগর )। ইহাতে 

পপ হয় যে, যজ্ঞশালায় যে কোনও অপশব্দের গ্রয়োগই গেচ্ছত।। 
এতাগরে আয়াত হইয়াছে-_“নানৃতং বদ”।  অনুত দ্বিবিধ-অথানুন 

৭ শিথ্যাবাক্য এবং শব্দানুত বা! অপশব। আতির আশয় লইয়। বাশিষ্ঠাদি 
%।* বলিয়াছেন-_“ন গ্েচ্ছভাষাং শিক্ষেত”) এনোচ্চরেদ যাবনীম্ত, ইত্যাদি । 

অ্ « উক্ত হইয়াছেন বদেদ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কগ্ঠাগতৈরপি”।  গরগ্ড- 
পুণে কথিত হইয়াছে 

“লোকায়ত কুতর্কং চ প্রাকৃতং গেচ্ছভাষিতম্। 

ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধে| নয়তি তদ্ দ্বিজন্ ॥” 



মন্ত্রের পাঠবৈরপ্য যে শ্নেচ্ছতাস্চক তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। 

কিন্তু গ্রাঞ্ুক্ত শ্রুতিম্মৃতির তাৎপধ্য দেখিয়া বলা যায় যে, অপশব্দাদি প্রয়োঃ 

ম্নেচ্ছতার পরিচায়ক। “তেইমুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্বস্তঃ পরাবন্ু 
তম্মাদ্ ব্রাহ্গণেন ন শ্নেচ্ছিতবৈ নাপভাধিতবৈ | গ্নেচ্ছে! হ বা এষ যদপশ:". 

এই শ্রুতিদ্বারা অপশৰের প্রয়োগ নিবিদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যাকরণজ্ঞান বাতীদ 

উহা নিবারণ কর! যাঁয় না বলিয়া! ভাষ্যে ব্যাকরণপাঠ অবশ্যকর্তব্যবূপে শিরপি 

হইয়াছে। 'প্রয়োগোতপত্তযশান্ত্বাং ইত্যাদি সুত্রের বাণ্ডিকে পুর পিগণ 

কিন্তু এই শ্রুতিসম্বন্ধে বলেন__ 

“সাধুনেব প্রযুগ্জান। নাশয়েয়ুরযততঃ। 

মা বিনীনশদিত্যেবং নিয়মস্তানিযচ্ছতি ॥” 

অভিপ্রায় এই যে, শবজ্ঞ ব্যক্তির পাছে অনবধানবশতঃ উচ্চারণে প্রমাদ হা 

মেই জন্য এই শ্রুতিটা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তারপর লিখিত আছেন 

ব্রাঙ্গণেন ন গ্নেচ্ছিতবৈ নাপভাধিতবৈ। গেচ্ছো হ বা এষ যদপশখ ইতি 

প্রমাদাদিনিমিত্তবিনাশেন শব্দকাধ্যাদর্থসাধনাদপেতোহয়ং গ্রেচ্ছঃ। মৈচ্চ 

অব্যক্তায়াং * বাটী'তি স্মরণাৎ সন প্রযোক্তব্য ইতি গ্ররতিষেধঃ। 'তি্সাদে 

ব্যাকৃতা বাগুগ্ঠতে' ইতি চ বিধিরবিনষ্টগ্রয়োগনিয়মার্থঃ1” ( তন্ত্বাঃ_ পৃঃ ১৮৩ 

আনন্দাশ্রম )। এই অশ্প্রদায়ের মতে শবজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চারণ-দোষ ছুই প্রকার 

হইতে পারে__অশক্তিজ এবং প্রমাদজ। প্রমাদজ দোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে 

«প্রমাদমেব ম। কাষী; সামর্থ্যায় যতম্ব চ। 

এবমর্ঘো নিষেধোইয়ং নাদ্রিয়েতান্তথা হাসৌ॥ 
অন্যে সুখমুখারঢ়া ন ক্লেশেন বিবক্ষবঃ | 

শক্তা শ্চৈবা প্রমত্তাশ্চ বদেয়ুরনিবারিতাঃ ॥ 

অশক্তৈর্নাশিতাশ্চান্যে দাক্ষিণ্যাদমুবর্তনাৎ। 

জানস্তোইপি প্রযুপ্তীরন্ যদি শান্তর ন বারয়েৎ॥ 

অন্যেহপি প্রাকৃতালাপৈরশক্তৈব্যবহর্তভিঃ | 

সহ ব্যবহরন্তস্তানুপেত্যাপি প্রযুঞ্জতে ॥ 
_... শিপ 

* পাণিনীয় ধাতুপাঠ। ১৬৬৩ মংখ্যক ধাতু চুরাদিগণীয়, কিন্তু ২০৫ সংখ্যক £ি 

ধাতু ভাদিগণীয় এবং ইহার অর্থ_-“অব্যক্তে শবে? । 



উপোদঘাত ৬১ 

তৎ কথং নাম যংকিঞ্চিং স্যাদপভ্রংশকারণম্। 

দূরাৎ পরিহরেযুস্তদিতি যতো! নিযম্যতে ॥” 
( তন্ত্রবাত্তিক__পৃঃ ২৮৩, আনন্দা শ্রম )। 

উচ্চারণদোষ সকল স্থানে এবং সকল কালেই হেয়, সুতরাং বজ্জনীয়। 

আবার শবজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চারণ-দোষ আরও হেয়। অতএব এ সম্বন্ধে এ সকল 

এামাসকদের সহিত কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্ত উচ্চারণে 

দাধ ন| করিয়া যদি কেহ বলে-বালকা অধীয়ন্তে তাহা হইলে 'অধীয়ন্তে'পদ 

ক গ্েচ্ছতাসচক নহে? কেহ কেহ বলিবেন_যে ব্যক্তি 'অধীয়ন্তে'পদ প্রয়োগ 

₹রে সে শবজ্ঞ নহে। ভাল, ব্যাকরণ না পড়িলে শব্দজ্ঞতা কিরূপে সম্ভবপর 

হইবে? এই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন__'অধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ । কেহ কেহ 

+লিবেন, অশবজ্ছের উদ্দেশ্যে এ তি প্রযোজা নহে। কারণ চুরাদিগণীয় এবং 

»দিগণীয় গেেচ্ছধাতুর অর্থসম্বন্ধে পাণিনি বলিয়াছেন_য়েচ্ছ অবাক্গায়াং বাচি? 

44 'গ্নেচ্ছ অবাক্তে শব্দে, আর শ্রুতিটাতেও গেচ্ছধাতুর প্রয়োগ আছে। স্তরাং 

গকচ্ভবাক্তির উচ্চারণ-দোষ নিবারণ করিবার জন্যই উহা উদ্দি্ট-- এরুপ না বলিলে 

পাণিনীয় স্মৃতির প্রতিকূলতা করা হয়। একথা কিন্তু আমর! স্বীকাণ করিতে 

পারি না। জাবালমুনি বলিয়াছেন-__“শ্রুতিস্থৃতি-বিরোধে তু আতিরেব গরীয়সী।” 

বাস-সংহিতায় স্মৃত হইয়াছে__ 

“আতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র পৃশ্যাতে | 

তত্র শৌতং প্রমাণং তু তয়োদ্বৈধে স্মৃতিবরা ॥” 

জিমিনিও বলিয়াছেন_-“বিরোধে ত্বনপেক্গং হ্যাদমতি হানুমানম্ত (১৩৩ 

£4)। অতএব ভগবতী শ্রুতি স্বয়ং যখন বলিয়াছেন_-য়েচ্ছো! হ বা এষ 

যদণশন্দঃ”, তখন এস্থলে অপশব-প্রয়োগার্থেই প্েচ্ছ ধাতু উদ্দিষ্ট বলিয়া 

€বিতে হইবে। সেইজন্য পাণিনীয় ধাতুপাঠে ভ্বদিগণীয় গ়লেচ্ছধাতুস্ঘন্ধ 

'ঘচ্ছ অব্যক্তে শব্দে এইরূপ লিখিত থাকিলেও বৃন্তিকার ভট্োজিদীক্ষিত আবার 

সায়ণাচাধ্যকৃত মাধবীয়ধাতুবৃত্তির অনুসরণপূর্বক বলিয়াছেন_-“স্লেচ্ছ অস্ফটে 

অপশব্ধে চ৮। এরূপ অবস্থায় ভাষ্যোক্ত শ্রুতিটার কেবল নিন্দাপরন্থ গ্রহণ 

পৃক্ধক উচ্চারণবৈকল্যে এবং অপশব প্রয়োগে উভয়ন্র উহার উপযোগিত। 

বুিতে হইবে । অতএব প্র ছুইটা দোষ বজ্জন করিবার জন্য ব্যাকরণের 

হয়োজন বা প্রামাণ্য কি অস্বীকার করা যায়? কবি ঠিক বলিয়াছেন_- 



৬২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাগ 

“রপান্তরেণ দেবাস্তে বিহরস্তি মহীতলে। 

যে ব্যাকরণসংস্কারপবিত্রিতমুখা নরাঃ॥৮ 

কেহ কেহ বলেন, ব্যাকরণের প্রয়োজন বা! প্রামাণ্য অনাদর কিঃ 
বন্পশান্তে, স্মৃতিশান্ত্রে, মীমাংসায় এবং নিরুক্তাদিগ্রন্থে শিষ্টগণ অনেক শপমঃ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। যদিও বৈয়াকরণগণ সেই সেই স্থলে আর্বপ্রয়োগ বি 
পরিতৃপ্ত হন তথাপি আর্ধপ্রয়োগ কি ব্যাকরণের ব্যভিচার নহে? এইটডন 
ব্যাকরণপ্রামাণ্যাধিকরণের পূর্বপক্ষীয় সূত্রের বাঙ্তিকে কুমারিলভ লিখিয়াচছেন_ 

“কল্পম্তত্রন্থুতিগ্রন্থমীমাংসাগুহাকারিণঃ | 

শিষ্টা দৃষ্টাঃ প্রযুগ্তানা অপশব্দাননেকশঃ ॥ 

'সমানমিতরচ্ছোনেন” ইত্যাদি-তকারান্ত-প্রথমান্ত-নপুসকপ্রয়োগেযু মণকেন 
তত্র তত্র প্রযুক্তম-সমানমিতরং জ্যোতিষ্টোমেন' |. 'সমানমিতর; গব 
একাহিকেন" ইতি * সুত্রকারেণাপ্যতিহিতম্ |. অহীনে বহিষ্বনাটন 
সদসি স্তবীরন্, ইতি কর্রভি প্রায়ক্রিয়াফলবঞ্জিতেইপি ত্রাত্বিকর্তুকে সনে 
'যজস্তি যাজকাঃ ইতিবৎ পরস্মৈপদে প্রযোক্তব্যে ব্যাকরণমনপেক্ষ্যা এমেপদ 
প্রযুক্তম। তথাশ্বলায়নেন 'প্রত্যসিত্বা প্রায়শ্চিন্ত জুনুয়ুঃ ইতি সমাসেইপি লাঃ 
প্যুক্তঃ। “আজ্যেনাঙ্গিণী অজ্য” ইত্যসমাসেইপি প্রযুক্তঃ। তথা শিক্ষা 
নারদেন [২1৮১] প্রিত্যুষে ত্রন্ধ চিন্তয়েৎ ইতি গাব্যাদিশব্দতুলা £ 

প্রযুক্তঃ। তথা মন্্নাপি 'জ্ঞাতারঃ সম্ভি মেতুযুক্তণ [৮৫৬] ইত্যত্র জ্ঞাতার; সি 

ম ইত্যুক্জেততি বক্তব্যে ব্যাকরণমনপেক্ষ্যৈ সংহিত। কৃতা। তথা মীমাংসারামপি 
'গব্যস্ত চ তদাদিষু" [ জৈ$. স্. ১১1১৮ ] ইতি গোবিকারাবয়ববিষয়সাধু পরো, 
যোগ্যঃ শব্দোইস্থাত্রৈব গবাময়নে প্রযুক্তঃ। তথা 'গ্াবোস্তথেতি চে? [৭ 
৯৩1১৮ ] ইতি দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি বক্তব্যে লক্ষণহীনমেব বন্ধ প্রযুক্তমূ। ত 
গৃহাকারেণ মূধহ্থতিত্রাণমিতি বক্তব্যে মুধন্থতিজিদ্বাণমিত্যবিষয়ে জিগ্রাদেশ: 

প্রযুক্তঃ। কাংন্সেঘিইপি ব্যাকরণস্ত নিরুক্তে হীনলক্ষণাঃ প্রয়োগা বরো! 
যদ্ধদুণন্ষণো ব্রবণারিতি ৭ “নংবংসরং শশয়ানাঃ [খ. স. ৭১০৩১, 

* সুত্রকারেণ অর্থাৎ ছান্দোগ্যস্থত্রকারেণ (সোঁমেশ্বরভট্টপ্রণীত ভাদ্র | 

পৃঃ ২৭১ ভষ্টব্য | কাশীসংক্কর৭ )। 

1 বর্তমানকালের মুঙ্রিত নির্ক্তগ্রন্থে এরূপ পাঠ পাওয়া যায় না। 
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টতাতনন্থগতমগঁকবিষয্রাঙ্মণশব্দনির্র্চনে ক্রিয়মাণে  বচনশীলত্বনিমিত্ততাং 

এয়ত| ক্ুবো বচিরিতি বচ্যাদেশমকৃতৈব ব্রবণাদিতি প্রযুক্তম্। 

আস্তে! নাস্তযপশবানামিতিহাস-পুরাণয়োঃ। 

তথোভাভ্যাদিরপাণাং হস্তিশিক্ষাদিকারিণাম্ ॥ 

'গপদ্ঘভাভযাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহারঃ স উভাভ্য ইতি সর্দৈঃ পালকাপা-* 
1'ঢ€ হাদিভিব্যাকরণানপেক্ষমেব প্রযুক্তম্॥৮ 

_ (তন্ত্ববান্তিক, পুঃ ২৫৯, আনন্দাশ্রম )। 

লতঃ ইহার নিক্ষর্ষ এইরূপ-কল্পসত্রম্মতিমীমাংসাগুহ্থাদিশাস্ে শিষ্টগণ 

গানক অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । মশক এবং গুহাশ্বত্রকার 'ইতরতপদ ন| 

| ইতরম্ঠ লিখিয়াছেন। কোথাও বা পরশ্মৈপদস্থলে আত্মনৈপদ এবং 
গ'ঃনেপদস্থলে পরন্মৈপদ দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন ল্যপস্থানে কত এবং ক্তণ স্থানে 

লাপ ব্যবহার করিয়াছেন_ যথা 'প্রত্যসিত্বা, অজ্যা ইত্যাদি। নারদ 
£ঠাঘসি' স্থলে প্রিত্যুষে' বলিয়াছেন । 'ম ইতযাক্তণ” না বলিয়া মন্থ বলিয়াছেন _ 

নঠাভশা। মীমাংসায় গবাময়নার্থে গব্যস্য এবং দ্যাবাপুথিব্ো? এই অর্থে 
“বো? লিখিত আছে। “অভিভ্রাণম না বলিয়। গুহাকার বলিয়াছেন__ 
আ্জদ্রাণম্' | জি" ধাতুর স্থানে বচ্যাদেশ না করিয়। নিরুক্তকার যা 
1নিযাছেন_ত্রাঙ্গণো ত্রবণাৎ | পালকাপ্য এবং রাজপুত্রাদি হস্তিশিক্ষা প্রণেঠ? 
দন যুগপদ উভাভ্যাং দম্তাভ্যাং যঃ প্রহার; স উভাভা?” । এ সকল রর 

ন্দপন্দীয় স্রত্রের বাহিকে উপস্থাপিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে যখন 
£5দর উত্তর প্রদশিত হয় নাই, তখন এস্কলে আমাদের কিছু বল! আবশ্যক । 

'ইতরৎস্থলে “ইতরম্ঠপদ, “অভিভ্রাণম্স্থলে অভিজিদ্বাণম্'পদ এবং 
পচ৭'হ স্থলে 'ত্রবণাৎ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু প্রযোক্তগণ পাণিনি অপেক্ষ! অনেক 
প্রসান। “ইতরম্'প্রভৃতি পদ দেখিয়। মনে হয়, পাণিনির পূর্বে কোনও ন। কোন 
নিদশাথায় বা বৈয়াকরণসম্প্রদায়বিশেষে এ সকল পদের প্রচলন ছিল। এরূপ 

প্থগত বিচিত্র নহে । এখনও দেখ! যায়, ব্যাড়ি-গালবাদিসম্মত 'নদীযত্র। 

ধিরঃক'প্রভৃতিপদ স্ুপদ্মব্যাকরণে ও কালিদাস দৃষ্ট হঈলেও পাণিনিকর্ুক 
পঙ্গাদিত নহে। আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রচলন ছিল । 

ভিতরে 'পালকা ধ্য,পদ দুই হয়, রি উগ  প্রমাদমলক | 



৬৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন_-“সব্ধধে দেশান্তরে।” ইহার ব্যাখ্যাবসরে পলি 
বলিয়াছেন__“দর্ব্বে খন্বপ্যেতে শব! দেশাস্তরে প্রযুজ্যন্তে। ন চৈত উপলভাম্বে 
উপল যত্বঃ ক্রিয়তাং মহান্ হি শবস্ প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বন্থুমতী হয় 
লোকা শ্ত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহম্য! বহুধা বিভিন্না১..*** | এতস্মিন্নতিমৰি 

শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ে তে তে শবা স্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্টান্তে । তদ্ঘথা- 
শবতির্গতিকম্ম। কম্বোজেম্বেব ভাধিতো৷ ভবতি, বিকার এনমাধ্যা ভাষ্য 

শব ইতি।” (মহাভায_পৃঃ ৯ কীল্হর্ণ )। 
পরস্মৈপদস্থানে আত্মনেপদ প্রয়োগ ব। আত্মনেপদস্থানে পরন্মৈপদ গয়োগ 

স্থলবিশেষে দোষাবহ নহে, কারণ পাঁণিনির পুর্ব কোনও না কোন বৈয়াকরণ- 
সম্প্রদায়ে উভয়পদের প্রয়োগ সেই সেই স্থানে প্রচলিত ছিল। মুতরাং এখন€ 

প্রাচীন আভাণক আছে__'আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরশ্মৈপদিনাং কচিং' এর 
'আত্মনেপদসংগ্রাপ্তী পরন্ৈ কুত্রচিদ্ ভবেং। এইজন্য “বাণিজ্যে বসতে লক্ষী 
এবং 'নারীভি ন' মন্ত্য়ে*__এই এইরূপ বাক্য শিষ্টগণকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছ। 
আর শ্বরিতঞ্িতঃ কর্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' (পা ১৩৭২) এই সুত্রের নিয় 

পাণিনির সময়ে নিত্য হইলেও তাহার পূর্বে ইহা বৈকল্পিক ছিল। সেন 
প্রাচীন কালে এই স্ৃত্রার্ নিয়মের ব্যতায় দেখা যায়। ছান্দোগ্যমৃত্রকার মণর 
একজন সুপ্রাচীন গ্রন্থকার, তিনি লাট্যায়নেরও পূর্ববন্তা । 

'প্রত্যসিত্বা" এবং 'অজ্য'__এই ছুইটি পদে যথাক্রমে 'ক্ণ-ল্যপঃগ্রভাঃ 
এখন দৌষাবহ সত্য, কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে ছান্দসনিয়মান্থুসারে কি এব 
'ল্যপ.প্রত্যয়ের নির্বিশেষ প্রয়োগ ছিল বলিয়! প্রযোক্ত1 প্প্রত্যসিতহ্' এম 
'অজ্য লিখিয়াছেন। আপিশলীয় কালের শব্ব্যবস্থা পাণিনীয় কালে কিঞ্চিং 

বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইলেও ব্যাকরণের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে ন! 

কারণ স্থলবিশেষে ব্যবস্থার ভেদ বা বিরোধ বেদাদিশীস্ত্েও দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
নারদপ্রযুক্ত 'প্রত্যুষেপদ ব্যাকরণছুষ্ট নহে। কারণ পূর্ব উ্' এবং 'উদ্ 

এই দ্বিবিধ শব্দই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে উষম্্” শবের প্রয়োগাতিশয় 
উিষ'শব্দের প্রচলন বিরল হইয়াছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন__“অ প্রয়োগ 

প্রয়োগান্তত্বাং” (মহাভাম্ব-_পৃঃ ৯, কীল্হর্ণ সংস্করণ )। শব্দ অগ্রচলি 

হইলেও ব্যাকরণশান্ত্রে তাহার উপদেশ বিহিত আছে। সেইজন্য তিনি পুনরায় 
বলিলেন “অপ্রযুকতে দীর্ঘসত্রবং” ( মহাভাম্ব_ পৃঃ ৯)। 'িষ? এবং 'উষস্। এ 
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দুটি 'উ্' এবং 'উষস্* শব্দের পর্যায় । “উষ' বা উিষ? শব সম্পূর্ণ অপ্রচলিত 
_ইহাঁও বলা যায় না। কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন__-“ম্সানমত্যধিকং কাধ্যং 

প্রচাষ্তাত্বনো জলে”। শিক্টপ্রয়োগেও দেখা যায়_ণ্উদ্ধীজটা উরুরস্তা উষ- 

প্কাশিকা”। মহাভারতের আম্মশাসনিক পর্বে মহেশ্বরের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ 
'উধংগ্' শব প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন__উষংগুশ্চ বিধাতা৷ চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ” 

(১৩১৭১০৫) । মেদিনীকোষে লিখিত আছে-উষঃ ক্ষারমুত্তিকায়াং 

গ্ভাতেহপি পুমানয়ম্” (ষদ্ধিকম্-৫)। 

অভিযুক্তগণ ছন্দোইন্থুরোধে অনেক তন্ত্রসিদ্ধান্তিত নিয়ম বজ্জন করিয়া 
থাকেন। যাক্ক বলিয়াছেন_-“অথাপি পাদপুরণ ইদমু তছু”। (নিরুক্ত_-১৫8 )। 

ভাষাতেও পাদপুরণে নিরর্থক চ-বা-তু-হি শবেের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ছন্দোইম্তুরোধে 
বণবিসঙ্জনের ব৷ বর্ণবিকারের প্রথা আছে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__'অপি মাষং 
নধ. কুধ্যাচ্ছন্দোভঙ্গে ত্যজেদ্ গিরম্ঠ। কালিদাস লিখিয়াছেন-_-“রতিদুতিপদেষু 
কোকিলাং মধুরালাপনিসর্গপপ্ডিতাম্* (কুমার 81১৬ )। স্থলবিশেষে অতিরিক্তবর্ণ- 
গ্রহণেরও উপদেশ আছে, যেমন 'ইয়াদিপূরণঃ? ( পিঙ্গল-৩।২ )। এইজন্য আমরা 

ববেণ্যম্স্থলে বিরেশিয়ম্* বলি। ভাষায় কালিদাসঙও লিখিয়াছেন-__এত্রিয়স্থকং 
সযথমিনং দদর্শ ” (কুমার ৩৪3 )। ছন্দোইমুরোধে ছন্দোবিৎপপ্ডিতগণও চরমপাদে 

পঘুগচরুর ভেদ রাখেন নাই। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__'তথ। পাদাস্তগোইপি 
৭1 ছন্দোরক্ষার জন্য বিসন্ধিদোষ বা! পুনঃসদ্ধিদোষ নিন্দিত নহে। বিসন্ধি 
মন 

“ক্রব্যাদাশ্োপহৃতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালীনঃ | 

মৃত্তিমন্ত; পিতৃগণাশ্ঠহার স্তে প্রকীত্তিতাঃ ॥ 
( মার্কগ্ডেয়বজসংবাদ--১৬৮।২-৪ )। 

“ভবস্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ 

কল্পন্ত উপভোগায় ভুবস্তম্মাৎ প্রকীর্িতঃ ॥” (যাজ্ঞবন্ধ্য )। 

পূনদ্ধি যেমন 

“সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্টিরঃ | 

সৈষ কর্ণো মহাত্যাগী সৈষ ভীমো মহাবলঃ ৮ 
টপ 
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আবার যেমণ-- | 

«এধৈষ রথমারুহা মথুরাং যাতি মাধবঃ।৮ 

শেষোক্ত উদাহরণদ্বয়সন্বন্ধে পাণিনির সুত্র আছে-_-“সো২চি লোপে ছেং 

পাদপুরণম্” (৬১১৩৪ )। কিন্তু মনু 'ম ইত্যুক্ত7 না লিখিয়! ছন্দোইমুরো 

: 'মেত্যুক্তা” লিখিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, “সোইচি'*” ইত্যাদি সূত্রের গ্রমঃ 

মন্নুর সময়ে আরও বিস্তৃত ছিল। অথবা “অপি মাষং মষং কুর্যাচ্ছন্দোভ্ে 

ত্যজেদ্র গিরম্” এই জাতীয় শ্যায়ানুমারে তিনি লিখিয়াছেন-_“জ্ঞাতারঃ মনি 

মেত্যুক্ত।”। অতএব মন্ুর কথায় কোনও দোষ হয় নাই। 'গব্যস্ত' এব 

'্াবঃ এই ছুইটা পদ লাক্ষণিক। 
: পালকাপ্য এবং রাজপুত্র এই ছুইজন হস্তিশিক্ষাপ্রণেতা। তাহার 

লিখিয়াছেন__“উভাভ্যাং দত্তাভ্যাং যঃ প্রহার; স উভাত্যঃ”। ইহা অপশ€ 

“কি না তাহা বিচার্ধ্য বিষয় । হয় ত, 'উভাভাঃপদ কোনও লুপ্ত ওণাদিক গ্রত্তার 

দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে যে শবের ব্যুৎপত্তি জানা নাই সে সবল থে 

শাকটায়নের মতে উহন করা আবশ্তক। সেই জন্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুর 

করিয়া পতঞ্জলিও বলিয়াছেন_ 
“নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্ চ ভোকম্। 

যন্ন পদার্থবিশেষসমূখং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদৃহাম্॥৮(৩1৩1১)। 

্যাসাদির তাংপর্য্যান্ুসারে গ্লোকটার আশয় এইরূপ বুঝিতে হইবে_নৈরু্ 

টবয়াকরণঃ শাকটায়নম্চ প্রাতিপদিকশব্দা ধাতৃভ্য এব জাতা৷ ইত্যবধারধ্য জাতি" 

গুণ-শব্দানামপি প্রবৃত্িং ক্রিয়াশবছেন প্রতিপাদয়ন্তি। যত পুনঃ প্রকৃতিগ্রতাঃ 

বিশেষমুপাদায় ন ব্যুংপাদিতং শব্রূপং তন্তাপি ধাতুজন্ং কম্যাচিস্লিশ্চেতুমিডি 

কিম্রাযক্তম্? হত্র প্রসিদ্প্রত্যয়াবয়বেন শবদান্তরেণ কন্তচিদ্ ভাগন্য সারগ' 

মুডুয়তে তত্র প্রত্যয়মবলোক্য পরিশিষ্টো ভাগঃ প্রকৃতিদবেনোয়েতব্যঃ। তহ. 

করার উপদেশ থাকিলেও যেখানে সেখানে উহ করা যায় না। সেই আর্থ: 

পুনরায় পতগ্রলি বলিয়াছেন_ 
“সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। 

কা্যাদ বিদ্ভাদনৃবন্ধমেতচ্ছান্ত্মুণা দিযু ॥” ৃ 

( মহাভাম্ত-২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৮ কীল্হর্ণ)| 
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শবের ব্যবস্থ। ব্রিবিধ-_ প্রত্যক্ষবৃত্বি, পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি। 

ইহার মধ্যে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উভাভ্য'শব্দ উহিত হইতে পারে। 

প্রয়োজনান্ুমারে উহাতে ক্রিয়াকল্পনারও অসুবিধা হইবে না। কারণ ক্রিয়া 

ব্যবস্থার ত্রিস্ৃহেতু উহা! ত্রিবিধ হইতে পারে- প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্প্যক্রিয় এবং 
অবিচ্ঞাতক্রিয়। প্রত্যক্ষক্রিয় যেমন--কারক, হারক। প্রকল্প্যক্রিয় যেমন__ 

গো, অশ্ব । অবিজ্ঞাতক্রিয় যেমন__ডিথ, ডবিথ। | 

'উভাভ্যাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহার; স উভাভ্যঃ,__ইহা দেখিয়া মনে হয়, 
'একদন্তস্ত দস্তমাত্রেণ ষঃ প্রহার স একাভ্যঃ এইরূপে পূর্বে একাভ্য'শবেরও 
প্রচলন ছিল । বিচিত্র নহে, কারণ দ্বিরদ-হস্তীর প্রহার যদ্দি “উভাভ্য' হয়, তবে 

একদন্তৃহস্তীর প্রহার “একাভ্য' হইতে পারে। কুমারিল বলিয়াছেন--“তথোভা- 
ত্যাদিরূপাণাম্” । এস্থলে 'আদি'শব্দদ্বারা কি “একাভ্য' শব লক্ষিত হইয়াছে ? 
ঘাহাই হউক, 'উভাভ্যঃপদে কোনও বহুবচনের বিভক্তি নাই-_ইহ।৷ আমর! 
দৃঢতা-সহকারে বলিতে পারি । 

যদি “ভ্যক্* এই লুপ্ত গুণাদিক প্রত্যয় কল্পনা কর যায় তাহা! 
হঈলে সূত্র হইতে পারে__“একোভয়োরেতে ভ্যক্” অর্থাৎ একশব্দে উভশবে 
চোপপদে ইণধাতো ভ্যক্প্রত্যয়ঃ স্তাংৎ। তারপর নিপাতনে একাভ্য এবং 
টভাভ্য এই ছুইটী শব্দ উৎপন্ন হইবে। গণাদিকপ্রত্যয়ের পর নিপাতনের শরণ 
লওয়। অস্বাভাবিক নহে, কারণ “মুকুরদর্ঘরৌ” (উণ--১৪০) প্রন্থৃতি নুত্রই তাহার 
প্রনাণ। উক্ত সুত্র লইয়া বালমনোরমায় লিখিত আছে-_“মকি মণ্ডনে, দং বিদারণে। 

ইত্যানয়োঃ মুকুরছুর্ঘরা ইতি নিপাত্যতে ইত্যর্থঃ।” তব্ববোধিনীতেও ইহা মমধিত। 
প্রকারান্তরে আবার 'উভাভ্য'শব্ধ সাধন কর! অসস্ভব নহে । “ইণঃ কিং” 

( উপ ৩1১৫৩) এই সুত্রান্থসারে ইণধাতুর উত্তর ভন্ প্রত্যয় করিলে ইভ+ শব্দ 
বুংপাদিত হয়। তারপর “দগ্ডাদিভ্যে! যঃ” (পা ৫১৬৬) এই স্ুত্রাননসারে 

॥ ইভমহ্তীতি ) “ইভ্য” হইবে। 'ইভ্য” অর্থাৎ ইভযোগ্য। অথবা! “তত্র ভব” 
(পা ৪1৩৫৩) এই স্ুুত্রান্থসারে ইভশবের উত্তর “যৎ প্রত্যয় করিলে 'ইভ্য" হইবে। 
ইভ্য অর্থাৎ ইভ-সংক্রান্ত বা ইভ-সন্বস্বীয়। দ্বয়বাচক উভশব্দ উপপদ থাকিলে 
পক্ষণাহেতু ইভ্যশব্দদ্বারা তীয় দন্তদ্ধয়ের বোধ হইয়া থাকে। তারপর 

বন্ক্ষণেনাম্ৎপন্নং তৎসর্র্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম” এই ভাষ্যোপনিষ্ট স্থায়ামুসারে 
(উভ+ইভ্য) উভাভ্য-শব্দ নিপাতনে সাধু হইতেছে। “অতিধানলক্ষণা হি 



৬৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কত্তদ্ধিতসমাসা+__এই নির্ধচনান্ুসারে 'উভাভ্য'শবদঘারা দ্বিরদের দন্ুরহার 
বুঝিতে পার! যায়। 

(৭) দুষ্টশব'। ইতিপূর্বে বর্ণাপরাধের ফল দেখাইয়া এক্ষণে আবার 
প্রকারান্তরে স্বরাপরাধের ফল দেখা ইবার জন্য ভাত্যকার বলিয়াছেন__ 

“ছুষ্টঃ শবদঃ স্বরতে| বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। 

স বাগ.বজে! যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশ ক্র; স্বরতোইপরাধাং॥” 

ুষ্টাঞছবান্ মা প্রযুক্ষ মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্”। 

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ এস্থলে বলেন_- “দুষ্ট; শব্দ ইত্য্রাপি 

বন্জনপ্রসিদ্ধশিক্ষাকার পঠিতমন্ত্রপদোদ্ধারেণ শব্দপদং প্রক্ষিপত। ্বপক্ষান্থরাগে 

দগিত2। দুষ্টমনত্রগ্রয়োগে ত্বিষ্যত এব যজমানম্য প্রত্যবায়ঃ।” (ততন্ববাতিক_ 
পৃঃ ২৬৮, আনন্দাশ্রম )। উক্ত মীমাংসকদের মতে শিক্ষাশান্ত্রীয় শ্লোকটার গাঠ 
হইতেছে__“দুষ্টো মন্ত্রঃ স্বরতো বর্ণতো বা." তত "| কিন্তু এখনকার মুদ্রিত 
শিক্ষাগ্রন্থে লিখিত আছে_“মন্তে। হীন? স্বরতো৷ বর্ণতে। বা"*****৮ | বেদভাযকার 

সায়ণাচার্য্য এবং নিরুক্তভাত্যকার দৃর্গীচার্্য এই শেযোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। 

এইরূপ পূর্বাপর বিরোধ দেখিয়া অন্নুমান করা যায় যে, পতঞ্জলির কালে এ 

শ্লোকের পাঠ ছিল--“ছুষ্টঃ শব্দ; স্বরতো বর্ণতো! বা". 1৮ ইহাই যদি না 
হইবে, তবে কেন 'নাকৃতন্নবিষয়ত্বাৎ' এই দিদ্ধা ্ তমূত্রীয়বান্তিকে কুমারিলতট বয় 
ভাষ্ধূত পাঠ স্বীকারপূর্ধক লিখিয়াছেন_“তথ! ছুষ্টঃ শব্দ; ম্বরতো বর্ণে 
বেত্যাদিনা নিন্বিতত্বাং।” (পৃঃ ২৩৩ কাশী সং)। ইহাতেও কেহ কেহ বলেন 
ভগ্রণূঙ্গগোন্তায়ে ভাযোক্ত শ্লোকের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা একটা 

অতিবাদ। মনু বলিয়াছেন__” অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন” (৬৭৭)। 

সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরাও নীরব হইলাম । 
তৈত্তিরীয়সংহিতার দ্বিতীয়কাণস্থ পঞ্চমপ্রপাঠকে 'বিশ্বরূপসম্বান্ধ যে 

আখ্যায়িকা আছে তাহার তাৎপর্ধ্যাবলম্বনে উক্ত শ্লোকটা রচিত হইয়াছে। শতগথ- 
্রাহ্মণের প্রথমকাশুস্থ পঞ্চমপ্রপাঠকের দ্বিতীয়ব্রাক্ষণেও প্রকারান্তরে এ আখাঘি 

কাটার সন্নিবেশ আছে। শ্লোকটা শ্রুতি বলিয়! প্রসিদ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় 
ইহা একটা আর্ী গাথা। পাণিনির বু পূর্ব হইতে ইহার বহুবিধ পাঠ গ্রচলিঙ 
ছিল। হয় ত শাব্বিকগণ বলিতেন-_-“ছুষ্ট: শব্দঃ” এবং খত্বিগগণ বলিতেন_ 

“মানতে হীনঃ” বা “ছুষ্টো মন্ত্র” | ইহা বিচিত্র নহে, কারণ বেদমন্ত্রেও শাখাতে” 
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বশতঃ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। যাহাই হউক, তাংপর্ধ্যতঃ উতয়পাঠে পার্থক্য নাই; 

কারণ গ্লোকস্থ মন্ত্রপদে শব্দমাত্রপরতাই গ্রহণ করিতে হইবে। 

যে সকল পাঠ্যবিষয় আমাদের শিক্ষণীয় তম্মধ্যে যদি স্বরবিপর্ধ্যয় বা 

অক্ষরবৈকল্য সংঘটিত হয়, তবে যে কেবল তদ্দারা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তাহা 

নহে, পরন্ত বিশেষ অনিষ্টগাতও হইয়া থাকে। ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যে আষী 

গাথাটী উদ্ধত হইয়াছে । তৈত্তিরীয়সংহিতার দ্বিতীয়কাগুস্থিত পঞ্চম প্রপাঠকে যে 
আাখাখ়িক। আছে তাহা এইরূপ--ত্বষ্টার * পুত্র ত্বা্ট্র-বিশ্বরূপ দেবতাদের 

পৌরোহিত্য করিতেন। ত্বাষ্্-বিশ্বরূপের তিনটা মুখ ছিল।-ভোজনাদির নিমিত্ত 
প্রথম মুখ, যজ্জে সোমপান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় মুখ, এবং গোপনে অন্ুরদের 

সঙ্গে সুরাপানের নিমিত্ত তৃতীয় মুখ । বিশ্বরূপের এই আম্মুরিক সংস্রব জানিয়া 
দেবরাজ ইন্দ্র বজ্কায়ুধে তাহার তিনটী মস্তক ছেদন করেন। ইহাতে শোকাতুর 
কষ্ট কোপবশতঃ ইন্দ্রকে আহ্বান ন| করিয়া একটা সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
াঙ্থাতে অনাহৃত ইন্দ্র প্রতিহিংসার জন্য তথায় গমন করিয়া বলপুর্ব্ক জয় 

মোমরস পান করেন। ইন্দ্রের এইরূপ অশিষ্টতায় ষ্ঠ! ক্রুদ্ধ হইয়! ইন্দ্রকে বধ 
করিবার জন্য উপযুক্ত পুত্র কামনাপুর্বক সেই গীতোচ্ছিষ্ট সোমরসদ্বারা একটা 
মাভিচারিক যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। যজ্ঞকালে খন্তিগ গণকর্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়া- 

ছিল থে, ইন্দ্রের শক্র অর্থাৎ শাতয়িতা বা ঘাতক স্্টি করিতে হইলে “ম্বাহেন্দ্রশ্র 
দি” এইমন্্ধারা যজমানের (ত্বষ্টার ) পূর্ণানুতি প্রদান করা আবশ্তক। মন্ত্রট 
উঠিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার উচ্চারণ কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে যজমানকে 
কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এরূপ উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, 
কারণ ঘ্গীতৎপুরুষ হইলে “ইন্দ্রের শর বা ঘাতক'এইরূপ বিবক্ষিত অর্থে ইন্দ্রশর্র' 
দ্র উচ্চারণ হইবে অন্তোদাত্ব, আর বনুত্রীহি হইলে উহার উচ্চারণ হইবে 
শাছাপান্ত এবং অর্থ হইবে- ইন্দ্র হইয়াছেন শক্রু বা ঘাতক যার" । তারপর 
"আর আহুতিকালে ত্বষ্ট। স্বীয় কর্মফলান্থারে অস্তোদাত্ত ইন্দ্রশক্ুপদের 

[রিবর্কে আছ্যদাত্ত ইন্দ্রশক্র'পদ উচ্চারণ করিলেন। ইহার ফলে বৃত্রানুর 
মাসিল কিন্তু ষ্টার মনোরথ পূর্ণ হইল না, কারণ ইন্দ্রই বৃত্রাস্থরকে ব* 
পারেন ইহা বিচিত্র নহে, কারণ অভিযুক্তেরা ব্য বলেন-__ 

চে রঃ 

শপ পি ৩ শ তিল পাতা তি ৩৩১০১ শশা 

কট অর্থাৎ বিশ্বকর্মা । 
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“তথ! চ নারী্বপি সিদ্ধমেতং করোতি যো যন্পততেইপ্যসৌ তং। 
ষৎ কর্্মবীজং বপতে মনু স্তস্তান্থরূপাণি ফলানি তৃঙক্তে ॥” 

অতএব উদাত্াদি স্বরজ্ঞানদ্বার| এই জাতীয় ফলবৈষম্য নিবারণ করিতে হয়ে. 

ব্যাকরণের সহাষ্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। 

(৮) দধীতম্? । অর্থজ্ঞানে মন্ত্রের সাফল্য স্চন! করিবার জন্য মহাভায়ে 

লিখিত আছে-_- ৃ 

“যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্যুতে। 

অনগ্রাবিব শু্ষৈধো ন তজ্জলতি কহিচিং ॥” 

তক্মাদনর্থকং মাধিগীত্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্” | (পৃঃ ২, কীল্হর্ণ,)। অর্থাৎ আগ 

ব্যতীত শুক্ধকাষ্ঠ যেমন প্রজ্লিত হয় না, সেইরূপ অর্থজ্ঞানব্যতীত শব্দোষ্চারদ 

সফল হয় না। অতএব অর্থজ্ঞানের অভাববশত; অধ্যয়ন যাহাতে নিক্ষল ন। 

হয় তজ্জন্ত ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক ।' 

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে ব্যাকরণের উপযোগিতা স্বীকার 

করেন না। তাহাদের মতে জানবিষয়ক-স্মৃতির অতিক্রমাদি লইয়াই শ্লোক 
উপবধিত হইয়াছে। এ সম্প্রদায় বলেন-কর্তব্যতা-নির্দেশই বেদের মুখা বি 

এবং অর্থজ্ঞান ব্যতীত কর্তব্যতাও নিরূপিত হয় না। কর্তব্যতা-নিরূপণে সামধা, 

না থাকিলে জাতকের বেদপাঠ নিক্ষল হইবে। সুতরাং অর্থজ্ঞান ন! হওয়া পরান 

ব্রহ্মচারী যাহাতে স্নাতক ন। হন তজ্জন্য প্লোকটী উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের 

সহিত ইহার কোন সংঅব নাই।' ইহাই উক্ত মীমাংসকদিগের চরমসিদ্ধান্ত। 

বিষম কথা। মীমাংসায় লাতকদের সম্বন্ধে প্রমাণটী প্রযুক্ত হইয়া 

বলিয়া শাস্্ান্তরে কি উহার প্রয়োগ বাধিত হইবে? বাধিত হইলে পততপরলির 

বনপূ্বে মহধি যাস্ক নিরক্তশান্তরে জ্ঞানপ্রশংসায় কখনও উহার প্রয়োগ করি 

না। যাস্ক লিখিয়াছেন_-“অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা! ভবতি, অজ্ঞাননিন্দা ৮ 

্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোইর্থম্। 
_ যোহর্ঘজ্ঞ ইং সকলং ভর্রমস্্রতে নাকমেতি জ্ঞানবিধৃতপাপম|॥ 

যদ্ গৃহীভমবিজ্ঞাত্তং নিগদেনৈব শব্যতে। 

: অনগ্লাবিব শুফৈধো ন তজজ্লতি কহিচিং |” 



উপো্খাও ধ$ 

প্রথমগ্রোকদ্বারা বেোদজ্ঞমাত্রের বেদজ্ঞান প্রশংসিত হইয়াছে, কেবল স্নাতকের 
নহে। তারপর দ্বিতীয়ঙ্লোকদ্বারা অর্থজ্ঞানহীন বেদপাঠীর নিন্দা করা হইয়াছে। 
অতএব দ্বিতীয় শ্লোকটী যদি নিরুক্কের বিষয় হয়, তবে উহা ব্যাকরণের বিষয় 

হইতে পারে। সুতরাং মীমাংসকগণ যাহ! বলিয়াছেন তদ্বারা কেবল স্বপক্ষেই 
তাহাদের অন্ুরাগাতিশয়মাত্র উপলব্ধ হইতেছে। 

জ্ঞানপ্রশংসা এবং অজ্ঞাননিন্ন। প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন-- 

“অজ্ঞেভ্যো গ্রস্থিনঃ ১ শ্রেষ্ঠ! গ্রশ্থিভ্যো। ধারিণো *বরাঃ। 
ধারিভ্যে! জ্ঞানিনঃ * শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃণ 0৮ (১২১০৩)। 

ব্যযাসদেব বলিয়াছেন-__ 

“বেদার্থজ্ঞে জপং জণ্তণ তখৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ। 
কুর্ধন্ ন্ব্গমবাপ্নোতি নরকং তু বিপধ্যয়ে ॥৮  (ব্যাসীয়া স্মৃতি)। 

হাবীত বলিয়াছেন-__ 

“মন্ত্ার্থজ্ঞে৷ জপন্ জুহ্বং তধৈবাধ্যাপয়ন্ দ্বিজঃ। . 

স্বর্গলোকমবাপ্পোতি নরকং তু বিপধ্যয়ে ॥” 

উত্তর গীতায় স্বূত হইয়াছে-_ 

“যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্ বেন ন তু চন্দনষ্থয। 
তখৈব শাস্ত্রাণি বহুন্যধীত্য চার্থেষু মুঢ়াঃ খরবদ্ বহস্তি ॥ 

“যদেব বিষ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীধ্যবন্তরং ভবতি” এই 
জাতীয় শ্রুতি এ সকল স্মৃতির অন্গ্রাহিকা। ইহ! দেখিয়া মনে হয়, 'যদধীতম, 
ইত্যাদি প্রমাপটা অস্থানে প্রযুক্ত নহে। অতএব মীমাংসকদের কথায় পতঙ্জলি 
বাধিত হন নাই। 

(৯) যস্ত্ প্রযুঙক্কে'। শবাপশবের প্রয়োগে ধন্মাধন্ম নিরূপণ করিবার 
জন্ত মহাভাষ্তে লিখিত আছে__ 

“যস্ত প্রযুত ক্তে কুশলো বিশেষে শবান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে। 

সোহনস্তমাপ্পোতি জয়ং পরত্র বাগযোগবিদ্ ছুষ্যতি চাপশবৈঃ ॥” 
সপ পিপাসা তিতা পাতা শি স্পিশশী পদ শিশীশীশীশীীি 

১। গ্রস্থাধোতারঃ | ২। অবীতগ্রস্থধারণসমর্থ|: | 
৩। অধীত গ্রস্থার্থজাঃ। 

৪1 আলরাতারঃ 
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কঃ? বাগযোগবিদেব। কুত এতং ? যে হি শব্দাঞ জানাত্যপশব্বান 
প্যসৌ জানাতি। যখৈব হি শবজ্ঞানে ধর, এবমপশবজ্ঞানেইপ্যধর্মঃ। অথ 
ভুয়ানধর্মঃ প্রাপ্পোতি। ভূয়াংসোইপশবাঃ, অল্লীয়াংসঃ শব্দ! ইতি। একৈৰয 
হি শবস্ত বহবোহপত্রংশাঃ। তদ্যথা গৌরিত্যন্য শবন্য গাবী-গোণী-গোত, 
গোপোতলিকেত্যাদয়ো! বহবোইপভ্রংশাঃ। অথ যোইবাগ যোগবিদ্, অজ্ঞান, তত 
শরণম্। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যস্তায়াজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্তি। যো হচ্ান, 
বৈ ত্রাহ্ধণং হন্যাৎ স্বরাং বা পিবেৎ সোইপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তহি_ 

'সোহনন্তমাপ্োতি জয়ং পরত্র বাগযোগবিদ্ ছুষ্ততি চাপশব্দৈঃ1 কঃ? অবাগ- 
যোগবিদেব। অথ যে। বাগযোগবিদ্ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্। ক পুনরি। 

পঠিতম্? ভ্রাজ। নাম শ্লোকাঃ। কিং চ ভোঃ শ্লোকা অপি প্রমাণম? কি 
চাতঃ? যদি শ্লোক! অপি প্রমাণম্, অয়মপি শ্রোকঃ প্রমাণং ভবিতুমর্থতি__ 

“যদুছুষ্বর-বর্ণানাং ঘটানাং মণ্ডলং মহত। 

গীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েং॥” ইতি। 
প্রমন্তগীত এষ তত্রতবতঃ। যন প্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্।” ( মহাভাঘ্য _পৃঃ ৩০-৩৪ 

নির্ণয়মাগর )। ইহার তাৎপর্য এইরূপ--“যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্যগর্থ জানিয় 
শব্দসমূহ প্রয়োগ করেন তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন, কিন্তু বাগ যোগবিৎ পণ্ডিড€ 

অপশব দ্বার! দুষিত হইয়া থাকেন ।* বাগযোগবিৎ পণ্ডিত কে? যিনি সাধুশৰ 

এবং অপশব' উভয়ই অবগত আছেন। ভাল, সাধুশবজ্ঞানে যেমন ধণ্ম হয় 
অপশবজ্ঞানেও সেইরূপ অধন্ম হইতে পারে। অতএব অপশবজ্ঞানে 

বাগযোগবিং পণ্ডিতের অধিক অধর্ম হওয়াই সম্ভবপর। কারণ সাধুশব অন 
এবং অপশবই অধিক, যেমন-_'গৌঃ, একটা সাধুশব্দ, কিন্তু গাবী গোণী গো 
গোপোতলিকাগ্রভৃতি শব্দ তাহার অপভ্রশ। এরূপ অবস্থায় কেহ কেহ 

বলিবেন, শব্ববিং পণ্ডিত অল্প সাধুশব্ জানেন বলিয়া তাহার ধর্ম অন্ন হয 
এবং তিনি বহু অপশবদ জানেন বলিয়া তাহার অধর্মই প্রচুর হইয়া থাকে 

কিন্ত যিনি শব্ববিৎ পণ্ডিত নহেন তাহার একটামাত্র অপশব্' জানার জর 
শালীন বাসী শিিপীপিশাপা শিপ ৭ পিশিশোসশীপীীিিিশিশিশস্পিপ শাক্পিত ও দশা শা্্্শাশাশাশিটাটশশপাাশাাশ্ািাশিশীশীশশীীশীিশ্পপীশীটাশী শশী ২7 

* ম্লৌকের আক্ষরিক অনুবাদ করা হইয়াছে। তবে অধ্যাহার স্বীকার করি 
অর্থ হইবে_-অবাগযোগবিৎ কিন্তু অপশবপ্রয়োগদ্ধারা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। মনে &% 
অধ্যাহার করা ভাম্তকারের অভিপ্রেত। 
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ধর্ম না হইলেও অল্পমাত্রই অধর্্ম হইয়া থাকে, কারণ অঙ্ঞানই তাহার একমাত্র 

শরণ। বিষম কথা, অজ্ঞান কি কাহাকেও পরিত্রাণ করে? মনে হয়-_অজ্ঞানতা- 

বশতঃ ্রক্ষহত্যা ব| সুরাপান করিলেও কেহ পাতিত্য-দোষ পরিহার করিতে 

পারেন না। তাহ! হইলে পাপভাক্ কে? অবাগ-যোগবিং। কারণ বাগব্যবহার 

জানা নাই বলিয়া তিনি পদে পদে অপশব্ প্রয়োগ করেন। ভাল, বাগ 

যোগবিং পণ্ডিতের কি হইবে? শবজ্ঞানে ধন্ম এবং অপশবজ্ঞানে অধর 

এরপ নিয়ম ( সর্ধববাদিসম্মত ) নহে, কারণ ধন্মাধন্ম শবাপশবদ প্রয়োগের 

উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাগযোগবিং পণ্ডিত যদি অপশব্দ প্রয়োগ 

করেন তাহ হইলে তিনিও ধর্মচ্যুত হইবেন। তবে অবশ্য বাগযোগবিৎ পণ্ডিত 

ডনের দ্বারা অপশব্দ পরিহারপূর্ব্বক সাধুশব্দ প্রয়োগ করেন বলিয়া! ধর্মলাভ 

তাহার অবশ্যান্তাবী। 

এ কথার প্রমাণ কি? কাত্যায়নপ্রোক্ত ভ্রাজাখ্যশ্লোকসমূহই ইহার 
গমাণ। ভাল, শ্লোকই যদি প্রমাণ হয় তবে এ গ্লোকটাও প্রমাণ হউক__ 

“যদুছুস্বর-বর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ। 
পীতং ন গময়েৎ ন্ব্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥” 

শর্থাৎ ঘটী ঘটা রক্তবর্ণ স্বুরা পান করিলে যদি স্বর্গ না হয় তবে (সৌত্রামণি-যজ্ঞে) 
সামান্ত সোমপান করিলে কি হইবে? 

ইহ! তোমার উদ্মত্বপ্রলাপ। ভ্রাজাখ্য শ্লোকসমূহ উদ্মন্তের প্রলাপ নহে, 

( কারণ তদনুকুলে শ্রুতি আছে__“একঃ শব্দঃ সম্যগ, জ্ঞাতঃ শাস্তাস্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ 
স্বর্গে লোকে কামধুগ ভবতি? * )1” 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন-__“যস্ত প্রযুঙ্ক্তে” অর্থাৎ যিনি প্রয়োগ করেন। 

হার তাঁৎপর্য্যান্থুসন্ধান আবশ্যক। প্রশ্ন হইতে পারে-__সাধুশবের জ্ঞানে ধর্ম, কি 
প্রয়োগে ধন্ম? সাধুশব্দের জ্ঞানে যদি ধর্ম হয় তবে অপশব্দের জ্ঞানেও অধর্থম 
হইবে এবং সাধুশব্দাপেক্ষা অপশবের বাহুল্যহেতু অধর্মেরও বাহুল্য হইবে, 
শ্বভরাং জ্ঞানপক্ষ সঙ্গত নহে। এইরূপ চিন্তাধারা অবলম্বনপূর্বক কাত্যায়ন 
বলিয়াছেন-__“জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেং তথাইধর্্ম;* (৬ষ্ঠ বান্তিক)। ইহার ব্যাখ্যাবসরে 
পহঞ্জলিও বলিয়াছেন-__*জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেং তথাহ্ধর্মোহপি প্রারপ্মোতি। 

-.. শি ভীতি পপাশিিপা শখ 
স্পেস তি ৩ পা 

* ৬1১৮৪ সুত্রীয় মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য । 

১০ 



৭৪ ব্যাকরগর্শনের ইতিহাস 

যো৷ হি শবাঞ্জানাত্যপশবানপ্সৌ জানাতি। যধৈব শবজ্ঞানে ধর্ম এ. : 
মপশবজ্ঞানেইধর্্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্্মঃ প্রার্মোতি। ভূয়াংসে হাপশবা! অন্ধীয়াস: 

শব্দাঃ। একৈকস্য শস্য বহবোইপত্রংশাঃ। তদ্যথা--গৌরিতস্য গাবী-গোণ- 
গোতা-গোপোতলিকেত্যেবমাদয়োইপত্রশাঃ।৮ ( মহাভাষ্য__পৃঃ ৬৫-৬৬ নির্ণয় 

সাগর )। জ্ঞানপক্ষ নিরস্ত হইলে প্রয়োগপক্ষ বিচার্যবিষয় হয়। সাধুশৰের 

প্রয়োগে যদি ধর্ম হয় তবে অপশবের প্রয়োগেও অধর হইবে এবং অপশকের 
বাহুল্যহেতু যদি প্রয়োগবাহুল্য হয় তাহা হইলে অধর্মাও অধিক হওয়। অগ্যাযা 
নহে। সুতরাং প্রয়োগপক্ষই সঙ্গত ভাবিয়া কাত্যায়ন পুনরায় বলিয়াছেন_ 
“আচারে নিয়ম; ।৮ (৭ম বাত্তিক)। আচারে অর্থাৎ প্রয়োগে । তারপর প্রয়োগ. 
পক্ষেও দোষোষ্াবনপূর্বক তিনি স্বয়ং বলিলেন_ “প্রয়োগে সর্বলোকস্ত' 

(৮ম বাপ্তিক)। অভিপ্রায় এই যে, প্রয়োগে ধর্ম বলিলে কৃতপ্রণাশ এব 

অকৃতাভ্যাগম দোষ প্রসক্ত হইতে পারে। সেইজন্য ইহার ব্যাখ্যায় পতঞজলি 
বলিয়াছেন--“দৃশ্যতে হি কৃতপ্রযত্বাশ্চাপ্রবীণা অকৃতপ্রযত্বাশ্চ প্রবীণা; *। তত 

ফলব্যতিরেকোহপি স্যাৎ।” (পৃ* ১০, কীল্হর্ণ,)। অবশেষে কাত্যায়ন সকল 

সন্দেহের নিরাসপূর্ধবক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন__“শাস্ত্রপুর্ববকে প্রয়োগেইভু।দয়স্তত্লা। 
বেদশবেন।” (৯ম বান্তিক)। অর্থাৎ তাংপর্য্য বুৰিয়া যাগাদি অনুষ্ঠান করি 
যেমন ফলাধিক্য হয়, সেইরূপ ব্যাকরণের নিয়ম জানিয়া শব প্রয়োগ করিলে 
ফলাধিক্য হইয়া থাকে। মতান্তরে বাত্তিকটার তাৎপর্য এইরূপ-বেদ যেমন 

নিয়মপূর্ববক অধীত হইলে ফলবান্ হয়, শবও সেইরূপ শাস্পূর্বক প্রযুক্ত হইলে 
ফলবান্ হইয়া থাকে ।' এইরূপে বান্তিককার সকল সন্দেহের নিরাস করিয়াছেন। 

কাত্যায়ন জ্ঞানপক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রয়োগপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। 

পতঞ্জলি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়। পুনরায় কৃত্বাচিস্তান্তায়ে বলিলেন_“অব 
পুনরস্ত জ্ঞান এব ধর্ম ইতি। নম চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাইধর্ম ইতি! 

নৈষ দোষ | শব-প্রমাণকা বয়ম। ফচ্ছব্ধ আহ তদন্মাকং প্রমাণম্। শব 

শহাজ্ঞানে ধর্দমাহ, নাপশবজ্ঞানেইধর্মম। যচ্চ পুনরশিষটপ্রতিবদ্ধ নৈৰ 

* নিরুক্তভায়ে “প্রবীণ শব্দ লইয়া লিখিত আছে__ প্রকৃষ্ট বীণায়াং প্রবীণ রে 

অত্র হান্য মুখ্য বৃত্বিঃ। স. এ স্বমর্থমতিধেয়মুৎকট্যৈব গান্ধরবমভ্যাসপাটবমাত্ং মামার" 

মাতিত্য সর্বকৈবাডি প্রবন্ধ: | যো হি যস্সিন্ কৃতযন্ধ উৎপন্নকৌশলো ভবতি স তত্রোগাতে প্রণী 

ইতি। তদ্ যথা-_ প্রবীণ ব্যাকরণে। প্রবীণো নিরুক্ত ইতি ।” (২1৯, গৃ* ১২৩ আননদা)। 



উপোদ্তার্ত 4৫ 

ভাদ্দাধায় ভবতি, নাত্যুদয়ায়। তদ্যথা হিকিতহিতকগু.য়িতাঁনি নৈব দে।ষায় 

তবস্তি, নাত্যুদয়ায়।” (পৃঃ ১১, কীল্হর্ণ,)। ইহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ-যদি 

জানে ধর্ম বল! হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। তবে যে 'জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাধর্মমত 

একথা বলা হইয়াছে তাহাও ইহার বাধক হইবে না। কারণ “একঃ শব; সম্যগ 

স্রা১...*" ইত্যাদি শ্রুতি শবজ্ঞানে ধর্ম বলিলেও অপশবকজ্ঞানে অধর্মা বলেন 

নাই। অতএব হিকাদির ম্যায় অপশবজ্ঞান অশিষ্ট হইলেও প্রতিষিদ্ধ নহে, সুতরাং 

তাহাতে দোষও নাই বা গুণও নাই। ইহা! কোনও একটা সম্প্রদায়ের মতবাদ । 

“লোকতোহ্্থপ্রযুক্তে শবপ্রয়োগে শান্তরেণ ধর্মননিয়মঃ” প্যথা লৌকিকবৈদিকেষু” 

(১ম বার্তিক )-__এই বার্তিকদ্বয়ের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন_-“লোকে 

তাবদতক্ষ্যো গ্রাম্যকুকুটোইভক্ষ্যে। গ্রাম্যশৃকর ইত্যুচ্যতে । ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুৎ- 

গ্রতীঘাতাঘমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহস্তম্। তত্র 

নিয়ম ক্রিয়ত ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্যমিতি । তথা খেদাৎ * স্ত্ীযু প্রবৃত্তি ভবতি। 

সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াং চাগম্যায়াং চ। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়ত ইয়ং গম্যেয়- 

মগমোতি ।......এবমিহাপি সমানায়ামর্থাগতৌ শব্দেন চাপশবেন চ ধর্মনিয়ঃ 

ক্রিয়তে _শব্দেনৈবার্ধোহভিধেয়ো নাপশব্দেনেতি, এবক্রিয়মাণমত্যুদয়কারি ভব- 

তীতি।” ( মহাভাস্ত-_পৃঃ ৬২, নির্ণয়সাগর )। কথা অসঙ্গত নহে, কারণ 

স্ত্যম্থরেও লিখিত 'আছে-_ 

বিহিতস্তাননুষ্ঠানানলিন্দিতস্য চ সেবনাং। 

অনিগ্রহাচ্ছেন্দ্িয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ 

( প্রায়শ্চিন্তবিবেকধৃতগ্রমাণ )। 

এই সকল দেখিয়া এবং শব্দান্থশামনের উপর মহাভাম্ত লিখিত বলিয়া আমরা 

বলিতেছি_-উহা! একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ, পতঞ্লির নহে। 

মুনি তাহাতে তৃপ্ত নহেন। সুতরাং পুনরায় প্রকারাস্তরে সমাধান করিবার 

জন্য বলিলেন-_“অথবাইভ্যুপায় এবাপশবজ্ঞানং শবজ্ঞানে। যো হাপশবা এ 

জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম? ইতি ক্রবতোহর্থাদাপন্নং 

ভবতি_-অপশবজ্ঞানপূর্র্বকে শবজ্ঞানে ধর্ম ইতি ।” ( পৃঃ ১১ কীল্হর্ণ,) | ইহার 

অংপধ্য এইবূপ-_'অথবা অপশব্-জ্ঞানই সাধুশবব-জ্ঞানের সছুপায়। কারণ যে 
ক এ স্পা 

ইঞ্জিয়নিগ্রহা সাম্য খে: | 
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শব্দবিৎ পণ্ডিত অপশব্দ জানেন তিনি সাধুশবও জানেন । অতএব 'জ্ঞানে ধর্ম; 
বলিলে উপপন্ন হয় যে, অপশবজ্ঞানপূর্ববক সাধুশব-জ্ঞানে ধর্ম হইয়া থাকে। ইহা 
অন্য একটা সম্প্রদায়ের মতবাদ। মহাভাষ্যের স্থানান্তরে আক্ষেপপূর্র্বক সমাধান 
করিবার জন্য পতপ্রলি বলিয়াছেন-__-“শব্াান্থশাসনমিদানীং কর্তব্যম। তং কথ 

রর্তব্যমূ। কিং শব্দোপদেশঃ কর্তব্য আহোম্বিদপশবোপদেশ আহোম্বিছ্ুভয়োপদেশ 

ইতি। অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্তাৎ। তদ্যথা। ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যগ্রতিষেধে। 

গন্যতে। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্য। ইত্যুক্তে গম্যত এতদতোইন্তোইভক্ষ্যা ইতি । অভ্ষয- 
প্রতি যেধেন বা ভক্ষ্যনিয়ম£। তগ্যথ!। অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুকুটোইভক্ষ্যো গ্রাম্যশৃকর 
ইত্যুক্তে গম্যত এতদারণ্যো। ভক্ষ্য ইতি। এবমিহাপি যদি তাবচ্ছবৌপদেশ: 
ক্রিয়তে গৌরিত্যেতম্মিনুপদিষ্টে গম্যত এতদ্গাব্যাদয়োইপশবদা ইতি। অথাগ- 
শব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গাব্যাদিষ,পরিষ্টেু গম্যত এতদগৌরিত্যেষ শব ইতি। কি' 
পুনরত্র জ্যায়ঃ। লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশঃ।” ( মহাভাষ্য__পুঃ ৫, কীল্হর্ণ,)। এই 
দেখিয়া! আমরা বলিতেছি__উহাও একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ, পতঞ্রলির নহে। 

ইহাতেও মুনির তৃপ্তি নাই। তাই তিনি আবার একটা সম্প্রদায়ের 
মতান্থুসারে সমাধান করিবার জন্য বলিলেন-_-“অথবা কৃপখানকবদেতদ্ ভবিয়াতি। 
তদ্যথা কৃপখানকঃ কুপং খনন্ যগ্পি মৃদা পাংস্ভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি, 
সোইপত্তু সঞ্জাতান্ তত এব তং গুণমাসাদয়তি। যেন স চ দোষে নির্থণ্যতে 
ভূয়সা চাত্যুদয়েন যোগো ভবতি। এবমিহাপি যদ্যপ্যপশবজ্ঞানেইধর্শাস্তথাপি 

যন্তসৌ শবজ্ঞানে ধর্মস্তেন স চ দোষো নির্ঘানিত্যতে ভূয়সা চাত্যুদয়েন যোগে! 
ভবিষ্যৃতি।” ( মহাভাষ্য__পৃঃ ১১, কীল্হর্ণ )। ইহার তাৎপর্য এইরূপ-_অথবা 

কূপখনিতার ম্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কৃপখনিতা৷ যেমন প্রথমে কর্দমান্ 
হইয়া! পরে কৃপোদ্গত জলদ্বার। কর্দমমুক্ত হয় এবং চিরবাঞ্ধিত জলও প্রা 

হয়, সেইরূপ শব্দবিং পণ্ডিতও অপশবজ্ঞানহেতু পাপলিপ্ত হইলেও সাধুশব 

জ্ঞানজনিতপুণ্যদ্বারা সকল পাপের অপসারণপূর্ধ্ক প্রভূত মঙ্গল লাভ করিয়া 
থাকেন। এই সম্প্রদায়ের মতবাদই পত্তঞ্জলির সিন্ধাত্ত। কারণ ইহার গর 

আর কোনও সমাধান উপন্য্ত হয় নাই। সুত্রভাঙ্তাদির এ নিয়ম চিরপ্রসিদ্ধ। 

বেদাস্তে স্ত্রিত হইয়াছে-_“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে লিঙ্গমাশ্মরথ্য:” (১1৪২০), প্উৎক্রনিযত 

এবং ভাবাদিত্যৌডুলোমি:” (১৪২১), এবং “অবস্থিতেরিতি কাশকৃংসঃ 
: (১৪২২ )। শেষোক্ত সুত্রের ভাস্তে রামান্ুজাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_-“**'জীবাত্বশবন্থ 
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পরমাযনি পর্য্যবসানমিতি কাশকৃতনসীয়ং মতং সুত্রকারঃ স্বীকৃতবান্”। ইহার 

উপর টিগ্লনীকার লিখিয়াছেন-_-“এষু চ স্মত্রেষেতদেব স্থত্রকারাভিমতমিতি গম্যতে, 

ঘণুষণাদতঃ পরং মতাস্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ”। 
এইরূপে জ্ঞানপক্ষের সিদ্ধান্ত দেখাইয়। উহার সহিত প্রয়োগপক্ষের সামধস্য 

প্রতিপাদন করিবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন_-“যদপুযচ্যত 'আচারে নিয়ম' 

টতি। যাজ্জে কন্মণি স নিয়মোহন্যাত্রানিয়মঃ । এবং হি শ্রায়তে--“যবাণস্তবাণে! * 

নামধয়ো! বুবুঃ প্রত্যক্ষধর্্মাণঃ পরাপরজ্ঞা বিদিতবেদিতব্যা অধিগতযাথাতথ্যা?ঃ। 

তে তত্রভবাস্তো যদ্ধা নস্তদ্বা ন * ইতি প্রযোক্তব্যে যবাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুগ্জাতে, 
মে পুনঃ কর্মণি নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈ ধাজ্ছে কর্মমণ্যপভাষিতম। তত 

স্ত পরাভূতাঃ1”৮ (মহাভাষ্য--পৃঃ ১১, কীল্হর্ণ)। ইহার তাৎপর্য এইরূপ 
ইতিপূর্বে প্রয়োগে নিয়ম বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা যাগাদি বৈধানুষ্টানেই 
|ঝিতে হইবে, কারণ অন্যত্র এরূপ নিয়ম নাই। শুন! যায়, “যবাণস্তবাণঃ” 

মক একটী পরাবরজ্ঞ খবিসম্প্রদায় তবসাক্ষাৎকারহেতু জগতের সকল রহস্যাই 
গবগত হইয়াছিলেন। এ সকল থষি 'যদ্ধ। নস্তদ্বা ন:? এই বাক্যের প্রয়োগকালে 

মপপ্রশ-ভাষায় “য্বাণস্তর্বাণঃ বলিতেন, তবে যাগাদি বৈধানুষ্ঠানে তাহারা 
চখনও অপশব্দ বলিতেন না। অস্থরেরা কিন্তু সকল সময়েই অপশব্দ প্রয়োগ 
রিত বলিয়া পরাভূত হইয়াছিল। এখন আমাদের সন্দেহ আসিতেছে__ 

(১) জ্ঞানে ধর্ম বলিয়া পতঞ্চলি কি কাত্যায়নের বিরোধী হইলেন? 

(২) যাগাদিব্যতিরিক্ত সময়ে অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে অপশব্' প্রয়োগ 
লে কি প্রত্যবায় হয় না? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন-“যচ্চ কাত্যায়নেন 'জ্ঞানে 
শ্ম ইতি চেত্তথাহ্ধশ্” ইতি তন্ত্রেণ প্রসঙ্গেন বাহপশবজ্ঞানাদধশ্মত্বাপত্তিদোষ- 
[তিধায় "শাক্তরপূর্ববকে প্রয়োগেহত্যুদয়” ইতি নিংশ্রেয়সনিদ্ধ,[পায়েইবধারিতে যৎ 

[ন: পরাবৃত্য ভাষ্তকারেণোক্তম্ 'অথবা পুনরস্ত জ্ঞানে ধর্ম” ইত্যত্যুপেত্য 
'দমাতম, তৎ পুর্বোক্তদোষপরিহারসাম্য প্রদর্শনার্থং কৃত্বাচিন্তান্তায়েনোক্তম্। 

পাপা শী্টি নিশি পিটিশ এপি ২ লিন ৩ পপি ২৩ 

* যা বন্ধন্ত তত্ব! ততবস্ক বর্ততাঁং নোহম্মাকং কিমিত্যর্থপ্রতিপিপাদয়িষয় “যদ্ধা নম্তদ্বা ন! 

ভিবাচ্যে ব্বাণন্তর্বাণ” ইতি প্রযুক্বন্ত যত স্তন্লামক! এব চ খবয়ঃ সম্প্জা ইত্যর্থঃ | (ছায়া- 

পশা-গৃঃ ৬৮ নির্সাগর )। 
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পরমার্থতত্বন্তানর্থক্য প্রসঙ্গ বিজ্ঞাতপারাধ্ধ্যাপাদিতার্থবাদত্বাং  ফলশ্রুতি নঁ ফর 
প্রতিপত্তিক্ষম বিজ্ঞায়তে। যথা “যোইশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদি 
জ্ঞানমাত্রাদেব ব্রহ্মহত্যাতরণং যদি সিধ্যেৎ কো জাতুচিদ্ বহুক্ষয়ব্যয়ায়ামসাধা. 

মস্মেধং কুর্যাৎ, তদ্িধানং চানর্থকমেব ত্যাং। এবং শবজ্ঞানাচ্চেদ ধ্ 
সিধ্যেৎ কো নামানেকতাহা দিব্যাপারায়াসখেদমনতবেং | তন্মাৎ কতবার 

জ্ঞানপূর্ববপ্রয়োগন্যৈৰ ফলং কারণে কার্য্যবূপচারাৎ তঙুলে দেববর্ধণবজ জান 
ধন্মবচনমাপাদিতাধর্মপরিহারাভিধানশক্তিমাত্র প্রদর্শনার্থমেবোপন্থস্তং ন ফল্পব 

প্রতিপাদনায়।” (তত্ত্বান্তিক__পৃণ ২৪০, কাশীসংস্করণ )। স্ুলতঃ ইহার 

তাৎপর্য এইরূপ, “কাত্যায়ন বলেন-_সাধুশবজ্ঞানে ধন্ম হয় বলিলে অপধৰ 
জ্ঞানে অধর্মম স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জ্ঞানসহকৃত সাধুশব প্রয়োগেই বণ 

এইরূপ বলাই সঙ্গত।” পতগ্রলি এ সকল কথার ব্যাখ্য! করিয়৷ পুনরায় কৃষি 
হ্যায়ে বলিলেন__“মাধুশব্দজ্ঞানেও ধর্ম । ইহাতে উভয়মতে বিরোধাভাম উপগ্ 
হয় বটে, কিন্তু যথার্থতঃ পতঞ্জলির উত্তিদ্বারা কাত্যায়নের মতবাদ সমর্ধিত 

হইতেছে। আমর! জানি, অর্থবাদ এবং তাহার ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য বিধির প্রশং- 

পরত্বেই প্রযোজ্য, নচেং বিধি কখনও সার্থক হইতে পারে না। অশ্বমেধ্যাডী 
এবং অশ্বমেধ-যাগজ্ঞ উভয়ই ত্রহ্মহত্যার পাপ হইতে যুক্ত হয় বলিলে কে হ্গয় 
ব্যয়াদিসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ১ অতএব জ্ঞান-বিষয়ক ফলশ্রুতির তাংপধা 

যক্জীয় বিধির প্রশংসাতেই গ্রহণ কর! উচিত। সেইরূপ আবার শবের জ্ঞানেই ধু 
বলিলে তান্বাদিব্যাপারসাধ্য শ্রম স্বীকারপূর্বক কে আর সাধুশব্ প্রয়োগে যহুবা 
হইবে? সুতরাং সাধুশবের প্রয়োগবিধিও ক্রমশঃ ব্যাহত হইয়া পড়িবে। অতএব 
যজ্তজ্ঞানবিষয়ক ফলশ্রুতির ন্যায় শবজ্ঞানবিষয়ক ফলশ্রুতির তাৎপর্ধ্য মুখ্য প্রায়? 

বিধির উদ্দেশেই গ্রহণ কর! কর্তব্য। এস্থলে প্রয়োগের ধর্ম্মরূপ ফল জানে 
উপচরিত হওয়ায় 'আচারে নিয়মঃ, এই সিদ্ধান্তই প্রশংসিত হইয়াছে। যাগাি 
ব্যাপারে কারণে কার্য্যের উপচার প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, যেমন-_দেবরাজ ইন্্র বধ 

করিলেও আমরা তঙুলে দেববর্ষণ আরোপ করিয়া থাকি। এইরূপ দৃষ্টি অব 
করিলে কাত্যায়ন-পতপ্ুলির কথায় সকল প্রকার বিরোধ তিরোহিত হইবে। 

কাত্যায়ন শাস্ত্জ্ঞানপূর্ববক প্রয়োগেই ফল নির্দেশ করিয়াছেন । “এব' 
 শকঃ সম্যগজ্জাতঃ নুপ্রযুক্ত.....৮ ইত্যাদিঙ্তিও এ সিদ্ধান্তের অনুবৃল 

কিন্তু 'ব্বাত্তরধাণঃ*নামক খবিসম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উপন্তত্ত হওয়ায় মনে হা 
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তুলির মতে এ নিয়ম কেবল যজ্ঞবর্থেই প্রযোজ্য। তাহা হইলে আমরা 

এখন কি বুঝিব ? | 

শ্তি বলিয়াছেন-_*ব্রান্মণেন ধজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন নাঁপভাধিতবৈ ন 

ম্েচ্িভবৈ”। স্মৃতি বলিয়াছেন_“মনসা সঙ্কল্পয়েৎ ততো বাচাইভিলপেং 

ভাতাইমুক্রামেৎ ক্রিয়াম্, সা চ পরিষ্কৃতা বাগভিমতায় ফলায়”। এই সকল 

নির্ধচন হইতে বুঝা যায় যে, কেবল বৈধানুষ্ঠানে নহে, যজ্ঞশালায় বা পুজাদি- 

স্থানে প্রবেশের অব্যবহিত পরেই অপশব্বঙ্জন এবং সাধুশব প্রয়োগ অবশ্যকর্তব্য। 

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে-_ত্ব্যতিরিক্ত স্থানে বা তদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে অপশব্দ 

প্রয়োগ করিলে কোনও প্রত্যবায় হয় কি না? যদি না হয় তবে ব্যাকরণের 

উপদেশ কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইবে এবং ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়! ব্যাকরণ- 

॥ঠিত পদপ্রয়োগে উৎসাহ দেওয়াও হাস্তজনক. হইয়া! পড়িবে। আবার যদি 

কোনও প্রত্যবায় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমাদের ম্যায় নগণ্য ব্যক্তি 

হটাত পাণিনি-পতঞ্লি-প্রভৃতি মহধিগণও প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। এ কথা 

নিতান্ত অসস্তব নহে। পতগ্রলি লিখিয়াছেন__“তেহসুর। হেলয়ো হেলয় ইতি 

কর্ধপ্ব; পরাবভূবুঃ”,  ণগৌরিত্যস্ত গাবী-গোনী-গেতা-গোপোতলিকেত্যেবমা- 

দয়াইপত্রংশাঃ”, ্যরাণস্তর্বাণো নামর্ষয়ো বুবু” € মহাভাষ্য-৬৬-৬৮ পৃ, 

নির্সাগর )।  উদ্াহরণচ্ছলে কথিত হইলেও পতগ্রলি ত এ সকল অপশব 

গ্য়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে কি তিনি প্রত্যবায়ভাগী হন নাই? 

বেদে কোনও একটা বৈদিকশব্দের পরিবর্তে ব্যাকরণাম্মগত কোনও সংস্কৃত শব 

প্রয়োগ করাও যেচ্ছতা। প্রযোজ্য পদ সংস্কৃত হইলেও মীমাংসকগণ বলিবেন_ 

“সংস্কৃতানাং চ শব্দানাং সাধুত্ধে পরিকল্পিতে। 

বক্তব্য কন্ত সংস্কার; কথং বা ক্রিয়তে পুনঃ ॥ 

্যাকরণেন শবেযু সংক্কি়মাণেযু ন জ্ঞায়তে কিং বস্ত সংক্কিয়তে কো বা সংস্কার 

উংপন্থিপ্রাপ্তিবিকাঁরাপূর্ব্সাধনসামধ্্যাধানানাং ক্রিয়ত ইতি।” (ভত্বার্তিক_ 

পৃ” ১৩০,আনন্দশ্রম )। অতএব “ও বিষ্ণো নস পৃতে স্থঃ” এই মন্ত্ের “্থঃ স্থানে 

'হবথ বলাও সেচ্ছতা। এরূপ ক্রটি উপশম করিবার জন্য বৈষ্বী খক্ পাঠ করিতে 

হয়_-“ও প্রজাপতি খষি গাঁয়্রীচ্ছন্দো বিষু দেঁবতাইযজ্বিয়বাগবচননিমিত্তজপে 

বিনিয়োগঃ। ও ইদং বিষুর বি চক্রমে ত্রেধ। নি দধে পদং। সমুঢ়মন্য পাংশুলে 1” 

(ধণ্বেদ--১২৭।১৭)। এ স্থলে “বিষে! ররাটমসি” ইত্যাদি বৈষ্ঞব-যজূর্মান্তের 
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গাঠও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অসমর্থ হইলে “ও নমো! বিফবে” এই যন 
মন্দার! বিষ্ুস্মরণও শাস্তান্থমোদিত। এদিকে আবার বেদে লৌকিকশঝ প্রয়োগ 
যায় লোকেও বৈদিকশবপ্রয়োগ নিন্দিত হইয়া থাকে । অত এব “সাধুতজ্ঞানবিষযা 
সৈষা ব্যাকরণম্মুতিঃ” এইজাতীয় স্যায়ানুসারে সংস্কৃত ভাষায় কোনও বৈদিক শব 
প্রয়োগ করাও স্মৃতিবিরুদ্ধ, যেমন-_“অগ্নিত্বং বরদো৷ ভব" এই বাক্যস্থুলে যদিঝো 
'ুন্ত্তততক্ষুংঘস্তংপাদম্, (৬/৩/১০৩) এই সুত্রান্সারে বলেন-__“অগ্রিষ্টং বরদো তব" 
তাহা হইলে তিনিও নিন্দিত হইবেন। এরূপ হইলে যে দিন পাণিনি “তুরু্তরমায়। 
সার্ধ্বধাতুকে”? (৭1৩৯৫) এই স্থত্র প্রণয়ন করেন, সেইদিন তিনি লৌকিক 
ভাষায় “তবীতি-রবীতি-স্তবীতি” প্রভৃতি পদের সাধুত্ব স্বীকারপূরব্বক প্রাচীনম্বতির 

বিরোধী হইয়াছিলেন। কারণ পাণিনির পূর্বেবে আচাধ্যগণ শাস্্রান্ুরোধে 'তিবীভি- 
প্রভৃতি পদ ছান্দস বলিয়া ভাষায় কখনও প্রয়োগ করিতেন না। মেইন 
আপিশলীয়গণ বলিয়াছেন--“তুরুস্তশম্যমঃ সার্ববধাতৃকানুচ্ছন্দসি” । (৭ 

কাশিকা)। কেবল ইহাও নহে, স্ুত্রপ্রণয়নে স্মৃতিবিরুদ্ধপদ্ধতির উদাহরণ€ 
অষ্টাধ্যায়ীতে বিরল নহে। সেইজন্য পতঙ্জলি বলিয়াছেন__“ছন্দোবং স্ৃত্রাণি 
ভবস্তি”। পাণিম্তাদির এইরূপ নানাবিধ ক্রি দেখিয়া! তস্ববার্তিকে পূর্বপদ্গিগ 
বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন। 

যেহপি ব্যাকর্ণস্তৈব পরে পারে প্রতিঠিতাঃ। 
সুতরাং তেহপি গাব্যাদিতুল্যানেৰ প্রযুঞ্জতে ॥ 
সৃত্র-বা্তিক-ভাষ্বেষু দৃশ্যতে চাপশব্বনম্। 
অশ্বারূঢা; কথং চাশ্বান্ বিশ্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ 0৮ 

( পৃ" ২৬০, আনন্দাশ্রম )। 

অতএব লৌকিক ভাষায় বৈদিক শব্াদির প্রচালন-চেষ্টায় পাণিনিও কি প্রতাবায- 

ভাগী হন নাই? রর 

বস্ততঃ কিন্তু পতঞ্জলি প্রত্যবায়ভাগী নহেন। মহাভারতে নারায়ণকা 

মহুষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন__ | 

“তপো ন কক্ষোহধ্যয়নং ন কন্ধঃ সাধারণ বেদবিধি নঁ কন্ধঃ। 

প্রসহাবিত্বাহরণং ন কন্ধ স্তান্তেব ভাবোপহতানি কন্ধঃ॥% 

কন্ধ অর্থাৎ পাপ। তপন্তা পাপ নহে, অধ্যয়ন পাপ নহে, বেদবিহিত হিংসা 

কার্য পাপ নহে, বলপুরববক 'ধনাদি অপহরণ কর! পাপ নহে, কিন্ত সেই দেই 
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তীবে উপহত হওয়াই পাপ।” ঠিক কথা। তপস্তা পাপ নহে, কিন্তু বশিষ্ঠকে 
পরাভব করিবার জন্য তপস্তা করায় বিশ্বামিত্রের পাপ হইয়াছিল। অধ্যয়নেও 
তদ্ধপ বুঝিতে হইবে। যজ্জ্ীয় পশুবধ বধ নহে, কিন্তু দেহপুষ্ির জন্য পণডবধ 

পাপজনক। রাজারা বলপুর্ধক রাজ্যহরণ করিলেও তাহাদের কোনরূপ 

পাপ হয় না, কিন্তু প্রজা-হিতের জন্য ন। করিয়। কেবল রাজ্যবৃদ্ধির জন্য এরূপ 

করিলেই তাহারা পাপভাগী হন। শাস্ত্রের প্রগতি এরূপ হইলে পতঞ্জলির ত্রুটি 

কোথায়? শিল্যোপদেশের জগ্য অপশকের উদাহরণ দেখাইলে তাহাকে অপশব- 

প্রয়োগ বলে না। আর এক কথা, শ্রুতি বলিয়াছেন_-“তেইসুর1 হেলয়ো হেলয় 

ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুঃ” এবং “যর্বাণস্তরাণো নামর্ষয়ো বভূবুঃ। সর্বশুরা 
তগবত্ী শ্রুতির কথা উদ্ধার করিলে কি পাপ হইতে পারে? 

পাণিনির সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহাতে কোনও দোষ নাই। তিনি 
আমাদের ম্মৃতিকার। বেদে বহুবিধ বিষয়ের সমায়ায় আছে। তম্মধ্যে কোন্ 

বিষয় কোন্ সময়ে কি ভাবে আচরিত হইবে তাহা স্মৃতিকারগণই নিরূপণ 

করিয়াছেন । অনেক শব্দ বেদে এবং লোকে উভয়ন্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ 
সকল শব্দ প্রথমে বেদেই ছিল এবং পরে শাবধিক খঝধিগণই তাহাদিগকে 
বেদ হইতে ভাষায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল শব্ঘমধ্যে অনেক শব্দ 
কোনও কোন স্মৃতির প্রচলনকালে প্রযুক্ত হইত এবং তারপর কোনও কোন স্মৃতির 
প্রচলনকালে তাহারা অপ্রযুক্ত থাকিত। সেইজন্য কাত্যায়ন “অস্ত্য প্রযুক্ত 
ইতি চেন্নার্থে শব্বপ্রয়োগাৎ।” (২য় বান্তিক, কীল্হর্ণ ) এই বাত্তিকের অব্যবহিত 
পরেই লিখিয়াছেন__“অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্তত্বাং”। (ওয় বার্তিক, কীল্হর্ণ )। 

এই বিষয়ের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন-__“সন্তি বৈ শব! অপ্রযুক্তাঃ। তদ্ 
যথা--উষ তের, চক্র, পেচেতি (পৃ ৬২ নির্ণয়সাগর )1*****৮ অগ্রয়োগঃ খব- 

প্যেষাং শব্দানাং শ্যাষ্য; ৷ কুতঃ ? প্রয়োগান্ত্াৎ। যদেতেষাং শব্দানা মর্থেইন্যা ঞ, 

ইবধান্ প্রযুঞ্জতে । তদ্যথা_-উধেত্যস্য শব্স্যার্থে ক যুয়মুষিতাঃ” তেরেত্যস্তার্থে 
ক ঘুয়ং তীর্পাঃ, চক্রেত্যন্তার্থে “ক যুয়ং কৃতবস্তঃ”, পেচেত্যন্তার্থে “ক যুয়ং 
পন্ববন্তু” ইতি। (পৃ* ৬৩ নির্ণয়সাগর )। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নানাবিধ 
প্রতিবাক্যের প্রয়োগাতিশয়-হেতু কালাস্তরীয় মূলশবের প্রয়োগ স্থগিত হইয়া 
থাকে। ধর্াচরণেও এনপ ভাব উপলব্ধ হয়, যেমন-_বর্তমানের ছুর্গোধসবাদি 

র্বকালের অশ্থমেধস্থলে সন্গিবেশিত হইয়াছে । সত্যাদিযুগের অনেক প্রকার 
১১. 



৮২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ব্যবহার খধিগণ কলিকালে নিষেধ করিয়াছেন । সেইজন্য স্মৃতিশান্ত্রে লি পাদ 

এ “সমুদরযাত্রান্থীকারঃ কমগ্লুবিধারণম্। 
দ্বিজানামসবর্ণান্থ কন্তাস্থপযমস্তথা ॥ 

দেবরেণ সুতোৎপত্তি মরধুপর্কে শো বর্ধঃ। 
মাংসাদনং তথ! শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থা শ্রমস্তথা ॥' 

ম' সা % সং 

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহ মনীষিণঃ | 
( উদ্বাহতত্বধৃত প্রমাণ )। 

আচারসম্বন্ধে আবার স্বতঃসিদ্ধ নিবৃত্তি দেখ! যায়, যেমন--আহবীনৈবুক *বা 

উদ্বৃষত ণ'। আহ্কীনৈবুক পূর্বে প্রচলিত থাকিলেও এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
উদ্বৃষভ পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং পরে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু এখন আবার 

ভারতের কোনও কোন স্থানে উহার প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ধর 
শান্ত্রকারগণকর্তৃক যেমন কালামুসারে ধর্্মাধর্ের প্রয়োগ উপদিষ্ট হয়, শবশা- 

কারগণকর্তৃকও সেইরূপ কালামুসারে শব্দাশব্দের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়া থাকে। 

ভগবান্ পাণিনি সাধারণ স্ুত্রকার নহেন। তিনি দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদ 

তগবতী শ্রুতিস্থৃতির তাৎপর্য হাদয়ে ধারণপূর্ব্বক ধ্যানযোগাদির দ্বারা ভাষাকে 

সুত্রবন্ধ করিয়াছেন। এই জন্ প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন 

_“প্রমাণভূত আচার্য্ো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙমুখ উপবিশ্য মহত 

যত্ন সৃত্রং প্রণয়তি ন্ম, তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয় 

্বত্রেণ” | ( পৃঃ ৩৯ কীল্হর্ণ)। অর্থাৎ 'প্রমাগভূত আচার্ধ্য পাণিনি শুভকারে 

. হস্তে পবিত্র দর্ ধারণপূর্্বক পূর্ববমুখ হইয়া বিশেষ যত্ব সহকারে স্ুত্রসমূহ প্রায় 

৯ এখন গ্রেমন বর্গদেশে মনসাপূজায় সেজবৃক্ষের পৃজা করা হয়, পূর্বের মে 
দাক্ষিধীত্যে আহীনৈবুকে অর্কাদিবৃক্ষের পূজা করা হইত। 

পূর্বে উত্তরাঁপখৈরএলৌকের! লৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় বৃধসমূহের পুজা করিয়া তাহারে 

দৌঁড় করাইত। এখন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা ভ্রাতৃিতীয়ার দিনে ্পপ করিয়া! থাকে। 
ভাহাকা ব্যাঙ্জন্্ীবৃত হইয়া গো-মহিষগণের ভয়োৎপাদনপূর্বক তাহাদিগকে দৌড় করায়। 
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করিয়াছিলেন। সে সকল স্তরে কোনও বর্ণই নিরর্থক থাকিতে প্রারে নী, 

আর এত বড় স্তরের ত কথাই নাই। আবার “ইকো যণচি” (৬।১/৭৭) এই 

সৃত্রের ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন__“সামর্থ্যযোগান্ন হি কিঞ্চিদস্মিন পশ্ঠামি 

শান্সে যদনর্থকং স্যাং”। অর্থাৎ শ্মত্ররাশির পরদ্প্র সম্বন্ধাত্বক ব্যবস্থাহেতু 

নাঁদিনীয়শান্ত্রে কোন নিরর্থক -অংশমাত্র দৃষ্ট হয় না।' অতএব কোনও না 

কোন ব্যাকরণম্থৃতির প্রচলনকালে “তবীতি-রবীতি-স্তবীতি'প্রভৃতি পদ ভাষায় 

প্রযুক্ত হইত, কিন্তু আপিশলির সময়ে এ সকল পদের প্রয়োগ স্থগিত থাকিলেও 

পাণিনিমুনি ভাষায় তাহাদের পুননিবেশ করিয়াছিলেন এরূপ অস্থমান অসঙ্গত 

নহকে। “কর্তৃত্ব যদৃষীণাং তু তৎ সর্ববং মন্তরকুৎসমম্”__এই লৌকিক গ্যায়ামুসারে 

প'ণিনির সৃত্রাদ্িবিষয়ে যদি ছন্দোগন্ধ থাকে তাহা হইলেও উহা দোষাবহ 

নহে। তবে পাণিনির দৃষ্টান্তে এরূপ কার্য করা সকলের পক্ষে হিতজনক নহে, 

কারণ অভিযুক্তের বলেন__ 

“মন্দতপসাং গজৈরিব মহাবট কাষ্ঠা দিভক্ষণমাত্মবিনাশায়ৈৰ স্যাং” *। 

সাধুশবজ্ঞানে ধর্ম হইলে অপশবজ্ঞানে অধর কল্পনা করা অগ্যায্য নহে। 

কিন্তু তাহ! হইলে সাধুশবের সংখ্যাপেক্ষা অপশব্দের সংখ্যাধিক্যহেতু অধর্শোর 

বাভুল্যও নি্কারণ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কাত্যায়ন জ্ঞানপক্ষ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। সাধুশবপ্রয়োগে ধর্ম হইলে অপশবপ্রয়োগে অধর্্ম হইবে এবং 

অধিক অপশব প্রয়োগ করিলে অধর্মও অধিক হইবে_ইহা সঙ্গতিবিরদ্ধ নহে 

বলিয়াই তিনি প্রয়োগপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কাত্যায়নের মতে সাধুশব- 

গ্রয়োগে ধর্ম এবং অপশব প্রয়োগে অধর্ম হইয়া থাকে । ইহাতে পতঞ্জলি বলেন 

বে, প্রয়োগের নিয়ম বৈধানুষ্ঠানেই বুঝিতে হইবে, অন্থাত্র নহে। র্বাণস্তবাণঃ, 

নানক খধিদের উপাখ্যানদ্বারাও তিনি ম্বাভিমত দৃঢ় করিয়াছেন। সুতরাং 

পতগ্ুলির মতে বৈধানুষ্ঠানব্যতিরিক্ত সময়ে, অপশবপ্রয়োগে অধর্থম হয় না। 
“বাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন নাপভাধিতবৈ ন শ্লেচ্ছিতবৈ” এই জাতীয় 
শ্তিও পতঞ্জলির অন্থকূল। কারণ “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা$” বলিলে বুঝা যায় 

যে, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই অভক্ষ্য। সেইরূপ যজ্ঞশালায় অপশব্াদি 

বাপহার করিবে ন1 বলিলে বুঝায় যে, অন্তর এ সকল শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ 

* মীমাংসার ১৩1৩৭ সৃুত্রীয় বার্ঠিকে এই স্ঠায়টা উদাহৃত হইয়াছে । 
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_ নছে। এরূপ অবস্থায় কাত্যায়নের সহিত পতঞ্জলির মতভেদ কল্পনা ফা 
অন্বাভাবিক নহে। 

ব্রত: কিন্তু উভয় খধির মতবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পতগ্রলি ফচ 
কূপখানকের উদাহরণ দেখাইয়া অপশবের জ্ঞানেও পাপ স্বীকার করিয়াছেন 
তখন উহার প্রয়োগে পাপ রা বলা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কৃপখানবের 

. কথা যেমন সাধুশবাজ্ঞানের অর্থবাদরূপেও গ্রহণ করা যায়, “যর্বাণস্তর্বাণংনামক 
_খধিদের উপাখ্যানও সেইরূপ বৈধানুষ্ঠানে সাধুশব প্রয়োগের অর্থবাদরণে গৃহী 
হইতে পারে । সুতরাং তদ্দারা অপশব প্রয়োগ উৎসাহিত হয় নাই, বরং চ তাহাতে 

বৈধানুষ্ঠানে সাধুশবপ্রয়োগ প্রশংসিতই হইয়াছে। পতঞ্জলির অভিপ্রায় এট 
“ঘে, বৈধানুষ্ঠানে জ্ঞানপূর্ব্বক সাধুশবপ্রয়োগে যে ধর্ম হয় তাহার তুলনায় 
কালান্তরীয় অপশবপ্রয়োগজনিত অধন্ম অত্যন্ত তুচ্ছ। যজ্জীয় হিংসা লইয়া 

একদিন ভগবান্ পঞ্চশিখও বলিয়াছিলেন_-“হবল্পঃ সঙ্করঃ স্ুপরিহরঃ (সপরিহারো 

বা) মপ্রত্যবমর্শ; কুশলশ্য নাপকর্যায়ালমূ। কন্মাং1 কুশলং হি মে বহি 
যত্রায়মাবাপং গতঃ ন্বর্গেইপ্যপকর্ষমন্পং করিফ্যতীতি”। এইরূপে 'র্বাণস্ত্বাগ 

সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইৰে--'বৈধান্ষ্ঠানাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে অপশব- 
প্রয়োগহেতু যে পাপ হয় তাহা অল্প, ক্ষমার, প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা পরিহারযোগা 

এবং উহা বৈধানুষ্ঠানাদিকালে জ্ঞানপূর্র্বক সাধুশবপ্রয়োগজনিত বহু পুণ্যের সহিত 
মিশ্রিত থাকায় ভোজনান্তরীয় ছুঃখের ন্যায় পুরুষকে কাতর করিতে পারে না'। 
এই সকল দেখিয়া মনে হয়, অপশবদপ্রয়োগমাত্রেই প্রত্যবায় স্বীকার করা 
পতঞ্জলিরও অভিপ্রেত। আর কাত্যায়ন যখন সাধুশবাজ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করিলে 
অপশবজ্ঞানে অধর্ম স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া জ্ঞানপক্ষ পরিত্যাগণূর্বক 

প্রয়োগপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন অপশবপ্রয়োগে অধন্ম বল! তাহার 

. পক্ষে কিছুমীত্র অস্বাভাবিক নহে। অতএব এস্থলে উভয় খধির মতভেদ নাই_ 
এইরূপ সিদ্ধান্ত আমাদের মতে সুসঙ্গত হইতেছে। 

মীমাংসকগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যাকরণবিষয়ে কাত্যায়নপ্রোন্ত 

প্রযুঙক্তে**.'*” ইত্যাদি ভ্রাক্জাখ্যশ্লোকের উপযোগ স্বীকার করিতে স্ব 
নহেন। তীহারা-বলেন-_-“যিনি লোকব্যবহারাম্তুসারে পদপদার্থের সন্বন্ধ জানেন 
যিনি মন্ত্রাঙ্গণের উদ্দেশাদিনিরূ্পণে কৃতার্থ, 'ধিনি উহার প্রাধান্য নিরপ?' 
পূর্বক বাক্যগউম্বদ্বাদি পরিজ্ঞাত্ত এবং যিনি মন্্রাদি হইতে বিধেয়াবিধ 
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ভাগ বিচার করিতে পারেন তিনিই বাগযোগবিৎ পণ্ডিত, বৈয়াকরণ নহেন; 
কারণ বৈয়াকরণ-কর্তৃক এ সকল কার্য সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং 
তাহার এরূপ প্রয়োগোতপত্তিবিষয়ক কার্ষ্য শান্ত্রেও বিহিত নহে।” 

আমাদের মনে হয়, তর্কান্থরোধে উক্ত মীমাংসকগণ এরূপ কষ্ট কল্পনা 

করিয়াছেন। শ্লোকটী কাত্যায়নপ্রোক্ত। এই শ্লোকে শ্রুতির হৃদ্গত আশয় 
প্রতিবিস্বিত বলিয়াই ইহা ভ্রাজাখ্য শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ৷ কাত্যায়নের ভ্রাজাখ্য- 
শ্লোকসমূহ শাস্ত্রে স্বৃতিবৎ পরিগৃহীত হইয়াছে । আর গ্লোককার স্বয়ং যদি ইহার 
দ্বার! শব্দামুশাসনের প্রয়োজন সমর্থন করেন তাহা হইলে সেই বিষয় লইয়া 
উক্ত মীমাংসকগণের ব্যাখ্যান্তর কল্পনা কিরপে সঙ্গত হইতে পারে? অনেক 

স্থলে মীমাংসকগণ কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যাদি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; 

কিন্তু ব্যাকরণসম্বন্ধে তাহারা ভ্রাজাখ্যশ্লোকের প্রামাণ্য গ্রহণ করিবেন না। 

এরূপ অবস্থায় আমর! বলিব-_“কুকুট্যাদেরেকো! দেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে, পচ্যতে 
দেশান্তরমিত্যর্ধবৈশসম্, তদিহ ন যুক্তমূ” অর্থাং অর্ধজরতীয়ন্তায়ে কতকাংশ লইয়া 
অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর এই সকল" মীমাংসকগণের 
মতবাদ যদি স্থুসঙ্গত হইত তাহ! হইলে সিদ্ধান্তপক্ষে কুমারিলও ০০০০৪ 
সমর্থন করিতেন। 

(১০) “অবিদ্বাংসঃ1৮ নামোচ্চারণেও ব্যাকরণান্তরগত স্বরজ্ঞান আবশ্যক 

- ইহা দেখাইবার জন্য মহাভাস্তে লিখিত আছে__ 

“অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নায়ো। যে ন প্ুতিং বিছুঃ। 

কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য ম্ত্রীঘিবায়মহং বদেৎ ॥ 

মভিবাদে স্ত্রীবম্মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।” 

৬ কাশীধামের বেদোদ্বোধিনী সমিতির স্তুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমগ্ডলী খঞ্েদীয় 
উপোদঘাতের ৭৪ পৃষ্ঠায় ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন_-“যে সকল অবিদ্বান্ 

(মূর্থ) ব্যক্তি নামের প্রত্যভিবাদে অর্থাৎ নামকথনে প্লৃতি (প্লুত উচ্চারণ) জানে 
শা, ভাহাদিগের মধ্যে একজন বেদজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলে তিনি ইচ্ছাপুর্বক বলেন 

ফে, আমি স্ত্রীগণের মধ্যে আছি'। ইহার তাৎপধ্য এই যে, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
দীর্ঘপুতাদিজ্ঞানহীনদিগকে স্ত্রীলোকবং মনে করেন। এই হেতু ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করিলে আমরা ্্রীং হইব না বলিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর! কর্তবা।” 



৮৬. . ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

খ)৪ [10107 3696210, [10868066 হইতে প্রকাশিত, খখেদসংহিতার পঞ্চম 

খণ্স্থ ৬৪__৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত-স্প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমগ্ডুলীর অন্থুবাদ গৃহীত হইয়াছে। 
“মহাজনে| যেন গতঃ স গন্থাঃ এই ন্যায়ের মরধ্যাদাপালনে ৬ছুর্গাদাস লাহিডী- 
মহোদয়ও কোনও ত্রুটি করেন নাই। আবার কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের 

পরমাচার্্য (7১1700%]) এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদেশয় 

(ড1০9-0178000110)) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্তগঙ্গানাথঝামহোদয় উত্ত 

শ্লোকটার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন_-“111)9) 1009 [01900 101 
010010)0 1910100040৮ 01 079 0 01 (9 179 ০6] 01 ॥ 11110 

1000 700$0 010 [00:80]. 9810661 9110110 7080000 এন 10 & 00101007, 

(গদ003076101) 01 গঝা৮াগঘহা/৮ 0,289.) অর্থাৎ অভিবাঁদক যদি নামের 

অস্তিমন্বর গুতোদাত্ত করিতে না জানেন তাহা হইলে অভিবাদ্য স্ত্রীলোককে 
প্রত্যভিবাদন করার প্রথায় তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিবেন মহামহোপাধ্যায 

ডাক্তার মহোদয়ের ইংরাজি অন্বাদটা ইংরাজি ভাষায় সমালোচন! করিতে 

হইলে আমর! বলিব-_-[6 15 17010101919) 069])) 100: 0000 100 1707110, 

কাশীস্থ পণ্ডিতমগ্ডলীর ব্যাখা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু উহা! কাত্যায়ন বা 

পতগঞ্জলির অভিপ্রেত নহে। বোধ হয়, মেধাতিথি গোবিন্দরাজ কুনুকভট 

কৈয়ট এবং নাগেশাদির সহিত পরামর্শ করিলে এরূপ কপোলকল্পিত ব্যাখ্যার 

উদয় হইত না। সেযাহাই হউক। 

ভাষ্তের শ্লোকটী কাত্যায়ন-প্রোক্ত ভ্রাজাখ্যশ্লোকের অন্তর্গত । ইহাতে 

ভগবান্ মন্তুর_ 

“নামধেয়ন্ত যে কেচিদভিবাদং ন জানতে। 

তান্ প্রাজ্ঞোইহমিতি জরয়াৎ স্িয়ঃ সর্ববাস্তথৈব চ॥% (২১২৩)। 

এই বচন অনুস্থৃত হইয়াছে । ভাম্ত অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে অভিবাদন এবং 

প্রত্যতিবাদন ব্যাখ্যা করা আবশ্তক। ভগবতী স্মৃতির ঘোষণা আছে যে, 

প্রবাসাদি হইতে কেহ প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি গুরুজনকে অভিবাদন করিবেন 

এবং গুরুর্জনও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিবেন। অভিবাদনের বিধিসমবদধ 

আপন্তস্ব বলিয়াছেন-_“দক্ষিণং বাং শ্রোত্রসমং প্রসার্ধ্য ব্রাহ্মণোই ভিবাদয়ীত। 

উরঃসমং রাজন্ঃ, মধ্যসমং বৈশ্য নীচৈঃ শৃড্রঃ।  অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের 

প্রতিরপ যেমন দেবদন্ প্রবাসাদি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বন্দনার নির্সি 
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ঈরজনকে বলিবেন_অভিবাদয়ে ভরদ্বাজগোত্রো দেবদত্বোইহমস্মি ভোঃ” 

এবং গুরুজন তাহাকে আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত বলিবেন_-“আযুম্মান্ ভব 

মৌম্য দেবদত্ত বা “আয়ুম্মান এধি দেবদত্ত”। এস্থলে দেবদত্ত অভিবাদক বা 

রপ্তাতিবাগ্য, তাহার বন্দনাস্থচক বাক্যই অভিবাদন, গুরুজন প্রত্যভিবাদক ব 

অভিবাগ্ধ এবং তাহার আশীর্বাদস্বরূপ বাক্যই প্রত্যভিবাদন। শাস্ত্রান্থসারে 

দীলাকও অভিবাদন করিবেন, যেমন_-“অভিবাদয়ে গার্যহং ভোঃ” এবং 

ইহাতে অভিবাদ্ঠ বলিবেন-_“আয়ুদ্মতী ভব গাগি”। এ সকল কথা মন্বাদি 

শমৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সৌবরশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেন, অভিবাদক 
শর না হইলে প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তিমস্বর প্লুতোদাত্ত হইবে। সেইজগ্ 
অষ্টাধ্যায়ীতে স্ুত্রিত হইয়াছে__“প্রত্যভিবাদেহশৃড্ে” (২।৮৩)। পক্িয়ঃ 

সর্বাস্তথৈব চ৮ (২।১২৩)। ইহাতে মমুর ইঙ্গিত পাইয়া উক্ত স্তরের উপর 

কাত্যায়ন বাতিক করিয়াছেন-এক্্িয়াং ন” অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি অভিবাদন 

করেন তাহা হইলে প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তিম স্বর প্লুতোদাত্ত করিবে না। 

শগ্থিনস্বর পুতোদাত্ত করিলে এইরূপ হইবে-_-“আয়ুস্মান্ ভব সৌম্য দেবদত্ত ০” 

ইঠ্যাদি। প্রত্যভিবাদক যদি অভিবাদকের নাম ব। গোত্র উচ্চারণ করেন তবেই 
গ্রতাতিবাদনে স্বরের এরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, নচেং নহে। সেইজন্য 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন_“নাম গোত্রং বা যত্র প্রত্যভিবাদবাক্যান্তে প্রযুজ্যতে 

হব পুত ইফ্যতে”। সুতরাং অভিবাগ্ঠের যদি ম্বরজ্ঞান না থাকে তাহা 
হঈলে গুরুজনের মর্যাদা রক্ষ। করিবার জন্য গোত্রাদি উল্লেখপূর্বক তাহাকে 

অভিবাদন না করাই শিষ্ঠতার লক্ষণ। অতএব এইরূপ ব্যক্তিকে অভিবাদনকালে 

বলিতে হইবে-_“অয়মহং নমামি”, আর অভিবাগ্য স্বর-নিয়ম পালন না করিয়া 

বলিবেন__“আয়ুম্মান তব সৌম্য” বা “আয়ুম্মান্ ভব”। এখন এই সকল কথা 
মরণ রাখিয়া আমরা ভাফ্যের অন্থুবাদ করিব-প্রত্যভিবাদনে যে সকল 

দরজ্ঞানহীন ব্যক্তি নামান্তে গুতোদান্তের নিয়ম জানেন না তাহাদিগকে 
কিন্ত প্রবাসাগত কোনও অভিবাদক স্ত্রীলোকদিগকে অভিবাদন করার প্রথায় 
শিঃসস্কোচে বলিবেন__“অয়মহং( নমামি )। অভিবাদনকালে যাহাতে আমরা 

স্বীলোকের স্টায় আচরিত না হই, তঙ্জম্ ব্যাকরণপাঠ আবশ্টক।” [ এস্থলে 

বুঝিতে হইবে-_-'অভিবাদক কেবল শাস্ত্রের আদেশেই এরূপ প্রথায় অভিবাদন 

করিবেন, কারণ অভিবাগ্ভকে অবিদ্বান বলিয়া ভাবিলে বিনয়হানিবশতঃ 



৮৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা্ 

তাহার অভিবাদন ব্যর্থ হইবে। শান্্রও গুরুজনের মর্ধ্যাদারক্ষার জন্যই এঁরগ 
বলিয়াছেন, অবমাননার জন্য নহে। সুতরাং পতঞ্জলি কেবল শান্তর চা 

_অভিবাগ্ের অবস্থা দেখিয়া! শিল্যোপদেশের জঙ্ক শান্ত্রাশয় বিশ্লেষণপূরবদ 
বলিয়াছেন-_-“অভিবাদে স্ত্রীবন্ম। ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।৮] 

সত্ীসাম্য পরিহারের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনসম্বন্ধে পতঞ্জলি যাই 
বলিয়াছেন তাহা কোন কোন মীমাংসক সহা করেন না। এই সম্প্রদায়ে 
মতবাদ লইয়া তন্ত্বান্তিকে পূর্ববপক্ষ কর! হইয়াছে--“প্রত্যভিবাদে নামান্তর 
গুতানভিজ্ঞনিন্দাবচনং তংপ্লতন্ত ত্রিমাত্রস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বান্ ম্বাছ্যুপদি্টনামান্তা 
প্রয়োগসিদ্ধৌ লঙ্গায়াং তৎপ্রয়োগোৎপত্ত্যশান্ত্রতবম্।” (১1৩/৮।২৪)। অর্থাং 

'প্রত্যভিবাদে নামাস্ত্য স্বরজ্ঞানের অভাবহেতু যে নিন্দা করা হইয়াছে তৎস্ধ 
বক্তব্য এই যে, মন্াদিশাস্ত্রোপদিষ্ট নামান্তপ্রয়োগ সিদ্ধ থাকায় ত্রিমাত্রক পুত্র 

লোক'ব্যবহার হইতেই শিক্ষা করা যায়, সুতরাং গুতজ্ঞানের জদ্ত শানুর 
ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন প্রতিপাদিত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তমূত্ে 
বাস্তিকে ইহার সবিশেষ উত্তর দৃষ্ট নহে বলিয়া! এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। 

_. লোকোপচার হইতে শাস্তজ্ঞান অর্জন কর! সম্ভবপর হইলে আমুর্ধদারি 
উপবেদ, জ্যোতিষাদি বেদাজ বা মীমাংসাদি বেদোপাঙ্গের প্রয়োজন হইত না। 
কেবল চিকিৎসকের চিকিংস দেখিয়! বা যাজ্বিকগণের যজ্ঞব্যাপার দেখিয়া কি 
চিকিৎসক জ্যোতিষী বা মীমাংসক হওয়া যায়? অথবা কেবল পূর্বপক্ষিগণৰে 
দোষভাগী করা উচিত নহে। কোনও কোন বৈয়াকরণও বলিয়াছেন_ 
পলোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ” | ইহাই যদি নিয়ম হয়, তবে কেন আবার 
গ্রন্থাবয়ব বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃতপ্রকরণ এবং উণাদিপ্রকরণ স্থত্রিত হইয়াছে। 

যাহাই হউক, তর্ষের অঙ্গুরোধে পূর্ববপক্ষীদের তর্ক করা সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। | 

ত্তরবাপ্তিকে পূর্ববপন্ষী বলিয়াছেন-__এন্বাদিশান্ত্রোপদিষ্ট নামান্ত প্রয়োগ 

সিদ্ধ থাকায় ত্রিমাত্রক পুতস্বর লোক ব্যবহার হইতেই শিক্ষা করা যায়। 

ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। 
মনু বলিয়াছেন 

“আয়ুম্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাদনে। 
অকারশ্চাস্য নায়োইস্তে বাচ্যঃ পূর্ববাক্ষরঃ গুতঃ॥৮ (২1১২৫)। 



উপোদ্ঘাণ ৮৯ 

গর্থং বিপ্র অভিবাদন করিলে অভিবাদ্ধ তাহাকে বলিবেন_“আয়ুস্ত্ান ভব 

মৌময” এবং অভিবাদকের নাম স্বরাস্ত হইলে নামের অন্ত্যস্থর, আর নাম ব্যঞ্জনাস্ত 

£ইলে অস্ত্ব্যগ্ানের পূর্ববর্তী স্বর তিনি গুতোচ্চারণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা 

করি-_অভিবাদক বিপ্র না হইয়া যদি অন্ত বর্ণের লোক হন তাহা হইলেও কি 

পুত করিতে হইবে? প্লৃতত্বর ত্রিবিধ__প্লুতোদাত্ত, প্লৃতাগুদাত্ত এবং পলুতন্বরিত। 

ইহারা আবার সাম্গুনাসিক এবং নিরন্ুনাসিক ভেদে ছয় প্রকার হইতে পারে। 

ুতরাং এখন আবার প্রশ্ন হইতেছে_মন্তু কোন্ গুতের উপদেশ দিয়াছেন? 

এ দুইটা প্রশ্বের সমাধান করিতে হইলে ব্যাকরণ-স্মৃতির শরণাপন্ন হওয়া 

বাহীত উপায় নাই। পাণিনি বলিয়াছেন-__“বাকাস্ টেঃ পুত উদাত্বঃ৮ (৮1২৮২) 

এবং *প্রত্যভিবাদেইশুদ্রে” (৮২৮৩) অর্থাৎ শৃদ্রব্যতিরিক্ত অভিবাদকের 

উদ্দেশে প্রযুক্ত প্রত্যভিবাদবাক্যস্থ নামের টিভাগ অর্থাৎ অস্তিমস্থর প্ুতোদাত্ত 

ই্টবে। এই স্ুত্রের উপর 'কাত্যায়ন বান্তিক করিয়াছেন__“ভোরাজন্থবিশাং 

বেতি বাচ্যম্” অর্থাৎ ভোস্-শব্দের এবং ক্ষত্িয়-বৈশ্য-বাচক নামের অস্ত্ন্থর 

বিকরে প্রত হইবে। কাত্যায়নের বাণ্তিক দেখিয়াই 'আয়ুস্মান্ ভব সৌম্যেতি 

বাচো। বিপ্রোহভিবাদনে” (২1১২৫ )--এই মন্ুবাক্যস্থ বিপ্রশব্দের ব্য।খ্যাকালে 

ভাযাকার নবমধুষ্টশতাব্দীয় মেধাতিথি বলিয়াছেন_“বিপ্রগ্রহণমবিবক্ষিতং 

ক্ষণিয়াদীনামপ্যেষ এব বিধি” অতএব মেধাতিথির ভাষ্যে মন্থুর হাদ্গত 

অতিগায় ব্যাকরণদ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত প্রশ্দ্বয়ের সমাধান হইলেও সন্দেহ এখনও নিরস্ত হয় নাই। 

দম" বলিয়াছেন-_“অকারশ্চাস্ত নায়োইস্তে বাচ্যঃ পূর্বাক্ষরঃ প্রুতঃ (২১২৫)। 

ভাল, প্লোকস্থ অকারশবদ্বার! কেবল অন্ত-অকার গৃহীত হইবে, না অন্ত-ম্বরমাত্রই 

ঠহীত হইবে, না কি অন্ত-ন্বর এবং ব্যঞ্জনান্তশবের পূর্বস্থরপধ্যন্ত€ গ্রহণ করিতে 

হইবে? ইহার মীমাংসা মগ্থাদিধন্মশান্ত্রে নাই। সুতরাং মন্তুর হৃদ্গত আশয় 

উদ্ঘাটন করিতে হইলে পাণিনিস্মৃতি অবলম্বনপূর্ধক বলা আবশ্যক_-অকার 

উপলক্ষণমাত্র। অতএব মন্ুবাক্যের অভিপ্রায় এই যে, অভিবাদকের নাম 

্বরাণ্থ হইলে নামের অস্ত্যন্থর এবং নাম ব্যঞ্নান্ত হইলে অন্ত্যব্যঞ্নের পূর্ববস্তা 

বর পুত করিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই মেধাতিথিকুল্লুকাদি- 

বাখ্য'তুগণও উদ্ধত মন্তুবাক্যের প্রপঞ্চ করিয়াছেন। এখন আবার কথা 

হইইতেছে__নামের ত্বস্তাস্বর আগন্তক, হইলে পুতকার্ধ্য কি বন্ধ থাকিবে? 

১২ 
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যেমন 'আয়ুগ্মান ভব বন্ুৃভৃতে' এস্থলে একার কি প্রত হইবে? অভিবাদকের 

নাম বন্ুুডৃতি। ইহা! ইকারাস্ত শব্দ, সুতরাং সম্বোধনে ইকার স্থলে একর 
আগন্তক। অতএব মম্থুর মতে এস্থলে আগন্তক স্বরের প্রত হইবে না, কি 
ব্যাকরণন্থৃতির মতে উহাও প্লুত হইবে। এইজন্য মেধাতিথি লিখিয়াছেন_ 
“এতদুক্তং ভবতি পূর্ব এব নাগন্তরকারঃ প্রতঃ কর্তব্যঃ। কিং তহি? যঞর 
নায়ি বিভ্ধতে স এব প্লাবয়িতব্যঃ| সর্ধ্বং চৈতদেবং ব্যাখ্যানং ভগবত পাগিন! 

স্পুশতি |” ঠিক কথা। এ সন্দেহের নিরাস করিতে হইলে আবার পাণিনির 
শরণ লইতে হইবে। পাণিনি বলিয়াছেন__“বাক্যস্ত টেঃ প্লুত উদাত্তঃ” (৮1২৮২ 
এবং “প্রত্যভিবাদেহশুত্রে” (৮২৮৩) অর্থাৎ দ্বিজগণকে প্রত্যভিবাদন 

করিতে হইলে প্রত্যভিবাদবাক্যের টিভাগ অর্থাৎ অস্তিমন্থর গত ও উদ 
হইবে। এই প্রমাণহেতু 'বন্ুভৃতে'র একার প্রত করা হয়। মন্ত্র সহিত 
পাণিনির বিরোধ হইলেও এস্থলে পাণিনিবচনই প্রামাণিক। সেইজন এ 
শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন_-“সামর্ঘেন শবার্থপ্রয়োগে চ 

মন্বাদিভ্যোইধিকতরঃ প্রামাণ্যে ভগবান্ পাণিনিঃ। স চ প্রত্যভিবাদেইশূদে 

টেঃ গ্ৃতিং ম্মরতি।” অতএব শবব্যাপারসম্ন্ধে যাহা! ধর্মশান্ত্রে সম্যক নিরপিন 
মহে, তাহার সমাধান করিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না। 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন_“নায়ে! যে ন প্তিং বিছুঃ”। প্লুতি অর্থাৎ গুত। 
ডাল, প্রত কি? তৈত্তিরীয়সম্প্রদায়ের মতান্থুসারে শিক্ষায় লিখিত আছে__ 

“হৃম্ে। দীর্ঘঃ পুত ইতি কালতো নিয়ম! অচি” (১১)। 

কিরূপ কাল? অষ্টাধ্যায়ীতে স্থত্রিত হইয়াছে_-“উকালোইজ হৃম্যদীর্ঘগৃত? 
(১২২৭)। অভিপ্রায় এই যে, হুম্ব দীর্ঘ পুত স্বরের কালপরিমাণ কুকুটের 
উ+*-উ+-উ* রব হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রাস্তরে লিখিত আছে-_ 

“একমাত্রো ভবেদ্ধ,স্থো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। 
্রিমাত্রস্ত প্লুতো। জ্ঞেয়ে ব্যঞ্জনং তব্ধমাত্রকম্॥” 

মাত্তার পরিমাণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 
“কালেন যাবতা৷ পাণি; পর্যেতি জামুমণ্ডুলে। 

সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হৃম্বদীর্ঘগুতা মতা 4” 
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(কহ কেহ বলেন-- 

“চাষস্তেকাং বদেম্মাত্রাং দ্বিমাত্রং বায়সে। বদেৎ। 

ত্রিমাত্রং তু শিবী ব্রয়ান্নকুলশ্চার্ধমাত্রকম্ ॥” 

£ই সকল বিষয় না জানিয় প্লৃতিজ্ঞান কেবল লোকব্যবহার হইতে সিদ্ধ হয় 

বল। সাহস ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। আর লোকব্যবহারও কি শান্ত্মূলক 

নহে ? 

শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে--“দৃরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লৃতো। মতঃ।” 

হাই যদি প্রুত-প্রয়োগের নিয়ম হয়, তবে আবার অভিবাগ্যকর্তৃক প্রত্যতিৰাছ্থের 

নাম-কথনেও প্রত কেন? দূরাহ্বানে প্লুতের স্বরূপ দেখিয়া শান্ত্রকারগণ 

তংসাদশ্যাত্বক নামকথনেও পুতম্বর নির্দেশ করিয়াছেন। অভিবাদনকালে 

অঠিনাঁদকের স্বনামগ্রহণে প্রত উপদিষ্ট নহে, কারণ উহাতে তাহার ধৃষ্টতা 

প্রকাশ পাঁইবে। অভিবাগ্তকর্তুক প্রত্যতিবাছ্ের নামকথনে প্রত নিদিষ্ট 

হষ্টঘাছে, কারণ আশীর্ববাদের পর হৃদয়ের উচ্ছবাবশতঃ অভিবাদককে আহ্বান 

কিয়! হার প্রতি অভিবাগ্তের আদরাতিশয় দেখানই নিতান্ত স্বাভাবিক । 

পতঞ্জলির কথায় উপলব্ধ হয় যে, প্লুতিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ অধায়ন কর! 

আবশাক। এরূপ হইলেও তাহার কথায় লক্ষণ। স্বীকার করিতে হইবে। কারণ 

সৌনর-শাস্ত্বের সহিত লোকের ঘনিষ্ঠত। দেখাইবার জন্যই তিনি জীবনের একটা 

'দনদিন ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইতেছে যে, বেদপাঠ 

হইতে প্রত্যভিবাদপর্ধ্যন্ত সমস্ত কার্য্যেই সৌবরণাস্থ্ের প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া 

থাকে। মনে হয় উণাদিশাস্ত্ের সহিত ব্যাকরণের যে ঘনি্ঠত। আছে তদপেক্ষা 

মৌবরশাসন্ত্রের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা অনেক অধিক। কারণ উণাদিসিদ্ধ 

পদের ব্যুৎপত্তি না জানিলেও বেদাদিপাঠ চলিতে পারে, কিন্ত সৌবরশান্ত্র না 

ঢানিলে কেবল বেদপাঠ নহে, যাঁজ্ঝিকগণের মন্ত্রোচ্চারণও নিক্ষল হইয়া পড়ে। 

এইজন্য পাণিনি “উণাদয়ো বহুলম্”গ (৩৩।১) এই একটামাত্র নুত্রদ্ধার! 

সাধারণভাবে উপাদিশাস্ত্র অনুশাসন করিয়। সৌবরশাম্্ের বিষয়ে নানাবিধ শব 

প্রনয়ন করিয়াছেন । 

স্বর ত্রিবিধ_হৃম্ব দীর্ঘ এবং গ্ুত। ইনার প্রত্যেকটা উদান্ত অন্ুদান্ত এবং 

স্ববিত হইতে পারে, যেমন__হৃম্োদাত্ত, হুম্থামুদান্ত, হৃম্বন্বরিত ; দীর্ধোদানত, 
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দীর্ঘানুদাত্ত, দীর্ঘস্বরিত; পুতোদাত্ত, ধতানুদাত্ত এবং প্ৃতস্বরিত। এই নয়টার 

প্রত্যেকটি সামুনাসিক বা নিরম্ুনাসিক হইতে পারে, যেমন-__সাম্ুনাসিক হৃষ্গোদা 
এবং নিরম্থনাসিক হৃস্বোদাত্, সান্ুনাসিক হুষ্বানুদাত্ত এবং নিরমুনাসিক হৃস্থান্ান 

সান্নাসিক হৃত্বন্বরিত এবং নিরমুনাসিক হুম্বন্বরিত, সামুনাসিক দীর্ঘোদান্ত এব 
নিরম্থনাসিক দীর্ধোদাত্ত, সান্ুনাসিক দীর্ঘান্থদাত্ত এবং নিরম্ুনাসিক দীধানুদা 
সান্ননাসিক দীর্ঘস্বরিত এবং নিরম্থুনাসিক দীর্ঘন্বরিত, সাম্মুনা্সিক পৃতান্দান্ 

এবং নিরমুনাসিক প্রতান্ুদাত্ত, সাছন|পিক প্রতন্বরিত এবং নিরন্বনামিক 

প্রতম্বরিত। নুতরাং সৌবরশান্ত্ের মতে ১৮ প্রকার অ, ১৮ প্রকার 
ই, ১৮ প্রকার উ, ১৮ প্রকার খ, ১২ প্রকার ৯*, ১২ গ্রকার এ, ১২ গ্রকার 

এ, ১২ প্রকার ও এবং ১২ প্রকার ও ৭' স্বীকার করিতে হইবে। এইজ 
পাণিনি-নয়ে সর্বসমেত ১৩২টী স্বর অভ্যুপগত হইয়াছে। এতদব্যতীন 
একশ্রুতি এবং প্রচয়নামে আরও দ্বিবিধ স্বর আছে। একশ্রুতি-সম্বন্ধে উন 

হইয়াছে-_“উদাত্তাদীনাং স্বরাণামবিভাগেনাবস্থানমেকশ্রুতিঃ 1”  আষ্টাধ্যায়ী্ে 
সুত্রিত হইয়াছে__“একশ্রুতি দুরাৎ সম্থাদ্ধী।” (১/২২৩)। তারপর পারিনি 
মুনি খক্প্রাতিশাখ্য উপজীব্য করিয়া লিখিয়াছেন-“ম্বরিতাৎ সংহিতায়ামমূ- 

দাত্তানাম্” (১1২৩৯) অর্থাং বেদে স্বরিতের পর অনুদাত্তসমূহের একশ্রতি 

হইবে। ইহা! ত্রেন্র্্যাপবাদ। প্রচয়সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে_-“উদাত্তানিহত: 

স্বারঃ স্বরিতাৎ প্রচয়ো ভবেৎ।৮ ইহার উচ্চারণ লইয়। শিক্ষাশান্্ে কথিত 

হইয়াছে__“পর্বাস্তে প্রচয়ঃ স্মৃতঃ 1” খঞ্খেদে একটী মন্ত্র আছে“ইমং নে 

গে যমুনে সরম্বতি” (১০1৭৫1৫)। মন্তরস্থিত 'গঙ্গে যমুনে সরম্বতি' এই তিনটা 

পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত আছে। এই তিনটা নদী পরস্পর ব্যবহিত ও দর 
অবস্থিত হইলেও তাহাদের সম্বোধনে গত বা একশ্রুতি না হইয়া প্রচ 
আদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত যদি স্বরের বিষয় হয় তবে “্তত্রাদৌ চতুর 
স্বরাঃ” ইহা প্রায়োবাদমাত্র। যাহাই হউক, এসকল কথা বলিবার অভিপ্রায় 

এই যে, “অকারশ্চাস্য নায়োইন্তে” এই মন্তুবাক্যস্থিত অকারশব্দ যেমন 
স্বরমাত্রের গমক, সেইরূপ ভাত্যস্থিত পুতিশবও প্রাগবর্ণিত ১£২টা স্বরের 
গমক হইতেছে। 

& কারণ ৯*কারের দীর্ঘ পাঁণিনিনয়ে স্বীকৃত নছে বলিয়। উহা ১২ প্রকার । 

101এ খ ও ও- ইহাদের হম্ব নাই বলিয়। ইহারাও ১২ প্রকার। 

শশী 
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(১১)  “বিভক্তিং কুর্ধন্তি 1” প্রধান যাগের পূর্বে সম্পাদনীয় 

প্রযাজঘাগে ব্যাকরণের নিয়মান্ুগত নানাবিধ বিভক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা 
দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“যাজ্িকাঃ পঠস্তি 'প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ 

কার্ধাঠ ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্তৃম্।” 

অর্থাং “যাঞ্ঝিকেরা বলেন-_-“বিভক্তিসহকারে প্রযাজমন্ত্রসমূহ প্রয়োগ করা 

মাবণক।' কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজমন্ত্রে বিভক্তিবিধান সম্ভবপর নহে ।” 

এস্থলে 'প্রযাজ' শব্ধ উপলক্ষণমাত্র । কারণ ইহার দ্বারা-অন্্যাজেরও 

গ্রহণ হইবে। তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্ষণে আয়াত হইয়াছে__“প্রযাজানুযাজেম্বেব বিভত্তীঃ 

কুর্াং।” অন্নযাজ প্রধানযাগের পরে সম্পাদনীয়। প্রযাজান্্যাজের মন্ত্রে 
নিভক্তি প্রদান কর্তব্য হইলেও সকল মন্ধ্বে বিভক্তি দেওয়া যায় না। কারণ 

প্রযাজানুযাজে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার উদ্দেশে যে সকল মন্ত্র পঠিত 
হয় কেবল সেই সকল মন্ত্রেই বিতক্তিপ্রয়োগের উপদেশ হইয়াছে । 

প্রযাজানুযাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। কে? এ সম্বন্ধে শতপথ-কৌধীতকি 
প্রনৃতি ব্রাহ্মণ নান। দেবতার প্রবাদ আছে। যেমন কোনও ত্রীক্ষণে আম্মাত 

হইয়াছে_-“আগ্নেয়া বৈ প্রযাজ। আগ্নেয়। অন্ুযাজা১।৮ কোথাও বা আয়াত 

হইয়াছে--“ছন্দাংমি বৈ প্রযাজাশ্ছন্দা-স্যন্থ্যাজাঃ।” আবার অপর কোনও 
ব্রাঙ্গণে আয়াত হইয়াছে__“খতবো বৈ প্রযাজ! খতবোইম্যাজা; 1৮ কোথাও 

আাছে-_“পশবো বৈ প্রযাজাঃ পশবোহম্যাজাঃ1৮ অস্থাত্র আছে-প্রাণা বৈ 

প্রযাজাঃ প্রাণা বা অন্থ্যাজাঃ।” আবার কোনও ব্রাহ্মণে সমায়়াত হইয়াছে 

“আয়া বৈ প্রযাজ। আত্ম! বা অন্ুযাজাঃ।৮ এই সকল শ্রোতনির্দেশ প্রণিধান- 
সহকারে দেখিয়া যাস্ক বলিয়াছেন -“আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ।” (নিরুক্ত, 
দৈবতকাণ্ড_পৃঃ ৬৬৩ দাধিমথসংস্করণ )। ভাল, ইহা ত একটী মাত্র ত্রাঙ্গণ- 
ভাগের কথা। সুতরাং অপরাপর ব্রাঙ্ষণবাক্যের কি অবস্থা হইবে? যাক্ক 
বলিয়াছেন__-“ভক্তিমাত্রমিতরৎ 1” ইহার তাৎপর্ধ্যসম্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন-__ 

বিভভক্কিবাদীনি হি ত্রাহ্গণানি ভবন্তি।” অতএব অগ্নিকেই প্রযাজানুযাজের 

দেবতা বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
দরশপূর্ণমাসাদি সাধারণ প্রকৃতিযজ্তে প্রধান যাগের পূর্বে পাঁচটী 

প্রধাজ্যাগ বিহিত আছে। এ সকল যাগে অগ্নির উদ্দেশে “যে যজামহে 

ট্টাদি মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া হোমকালে প্রথম চারিটা যাজ্যামন্ত্র গ্রকৃতি- 
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ভূত অগ্নিশব্দে সমুদ্ধি সপ্তমী তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগদার 

আহৃতি প্রদান করিতে হয়। ইহা লইয়া শ্রোতন্তত্রে স্মৃত হইয়াছে__“অগ্ঠেহগে 

ইগ্রাবগ্নেইগসিনাহগ্নেহগ্সিমগ্ন ইতি চতুর প্রযাজেযু চতত্ো বিভক্তী দর্দাতি।' 
অতএব এ সকল বিভক্তিসহকারে মন্্রগুলির পাঠ হইবে_যে যজামহে ভূর 
স্ব; সমিধোহগ্রেইগ্ন আজ্ন্ত ব্যেতু বৌষট্, যে যজামছে-"**'"তনৃনপাদগ্রাবগু" 

বৌষট্, যে যজামহে.**.**স্বরিডোইগ্সিনাহগ্ন'****বৌষট্, যে যজামহে".".." 

নুব বহিরগ্সিমগ্ন*****বৌফট্। 

স্থলবিশেষে বিভক্তি প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় কিন৷ 

তাহা লইয়া! তত্ববার্তিকে পূর্ববপক্ষ হইয়াছে--“যচ্চ 'প্রযাজাঃ সবিভক্তিকা; 

কর্তব্য? ইতি তদ্ যাজ্জিকোপদেশদিদ্বত্বাদ ব্রাহ্মণে চ ষড়হবিতক্তয়ঃ “আগ 

রত্রাণি জঙ্ঘনৎ, 'অগ্নিং বো বৃত্রহন্তমম্*। 'অগ্নিনাইগ্সিং সমিধ্যত' ইত্যেবমাদি- 

বিভক্তবিভক্তি প্রয়োগদর্শনাদন্তরেণাপি ব্যাকরণং বৈভক্তিকমাত্রালোচনেনাপি ৭! 

সবিভক্তিকপ্রযাজ প্রয়োগসিদ্ধেরশাস্ত্রং ব্যাকরণম্।” ( কাশীসংস্করণ-__পৃঃ ২১৭ )। 

ূর্বপক্ষীদের অভিপ্রায় এইরূপ-__প্রযাজমন্ত্রমূহ বিভক্তিযুক্ত করিতে হয় 

সত্য, কিন্তু এরূপ বিভক্তিপ্রয়োগ কর। যাজ্ৰিকদের উপদেশপিদ্ধ বলিয়া 

তাহাতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। আর ছান্দোগাদি- 

্রাহ্মণে সমুপদিষ্ট সংবংসরব্যাপী গবাময়নসত্রান্তর্গত ষড়হযাগের সোম প্রয়োগ 

করিবার জন্য প্রথমদিনসাধ্য জ্যোতিষ্টোমে সমুদ্ধান্ত অগ্নিশব, দ্বিতীয়দিনমাধা 

গোষ্টোমে দ্বিতীয়ান্ত অগ্নিশব্, তৃতীয়দিনসাধ্য আয়ুষ্টোমে তৃতীয়াস্ত অগ্রিণধ, 

চতুর্থদিনসাধ্য পুনরুপান্ত গোষ্টরোমে প্রথমান্ত অগ্নিশব, পঞ্চমদিনসাধ্য পুনরুপা 

আয়ুষ্টোমে ষঙ্ঠযন্ত অঞ্িণব এবং ষষ্ঠদিনসাধ্য পুনরুপাত্ত জ্যোতিষ্টোমে স্দধ্ত 

আগ্নিশবূ দেখিয়া প্রযাজমন্ত্রের বিভক্তিজ্ঞানও হুইতে পারে। সুতরাং প্রযাজনন্ 

বিভক্তিপ্রয়োগের জন্য ব্বতন্ত্রভাবে আর ব্যাকরণশাস্ত্বের প্রয়োজন স্বীকার কর! 

যায় না।' 

পূ্বপক্ষীদের এ সকল কথা সারহীন। কারণ যাজ্িকগণ কি ব্যাকর? 
না জানিয়াই বিভক্তিপ্রয়োগ করিতেন? ব্যাকরণের সংস্কার ব্যতীত বিভক্তি" 

প্রয়োগ করিলে সম্ুদ্ধিস্থলে সপ্তমী বা সপ্তমীস্থলে তৃতীয়াদির প্রয়োগাহ 

মন্ত্র নিক্ষল হইয়া পড়িবে__একথা বলাই বানুল্য। তাণ্যাদিত্রাক্মণে বিভক্তি 

প্রয়োগের উপদেশ থাকিলেও পত্তঞ্জলি বলিয়াছেন__“যাজ্িকাঃ পঠস্তি'প্রযাঞ্জা 
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সবিভক্তিকাঃ কাধ্য। ইতি।” অভিপ্রায় এইরূপ-'যাজ্জিকগণ ন্ব স্ব কন্মে 

মভিযুক্ত হইয়া মন্ত্রের অন্তনিহিত শক্তি দেখাইয়া থাকেন, স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ 

ফালর জন্য তাহারা যদ্দি মন্ত্রে বিভক্তিপ্রয়োগ করিতে বলেন তবে তাহাদের 

অনৃশাসন প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য ।' ঠিক কথা। মন্ুও বলিয়াছেন-__ 

“অজ্ঞেত্যে। গ্রস্থিনঃ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থিভ্যো৷ ধারিণো বরাঃ। 
ধারিভ্যে। জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ ॥৮ (১২।১০৩)। 

বাপসায়িন; অর্থাৎ অনুষ্ঠাতারঃ। এমন কি মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ করিতে 
হইলেও যাজ্জিকগণের মতামত আবশ্যক । সেইজন্য উত্ত হইয়াছে 

“যাজ্জিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবজ্জিতমূ। 

তেইমুষ্ঠানম্মারকাদৌ মন্ত্রশবদং প্রযুগ্ততে ॥৮ 

একণ অবস্থায় বলা যায় যে, যাজ্জিকগণ কর্মানুষ্ঠানের স্মারকাদি বাক্যসমূহকে 
মনত বলেন বলিয়াই মন্ত্রের মন্ত্রত্বসিদ্ধি। অতএব তাহারা যখন মন্ত্রে 

রা/করণের নিয়মান্গুসারেই প্রথমাদি বিভক্তি প্রয়োগ করেন তখন এস্থলে 

বাকরণের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আর বেদে ব্যাকরণ আছে 

বলিয়াই কি ব্যাকরণ শাস্ত্র নহে? আমাদের মতে বেদে ব্যাকরণ আছে বলিয়াই 

ত উহার শাস্ত্রত্ সিদ্ধ হইয়াছে । 

(১২) “যো বা ইমাম্”। ব্যাকরণজ্জান ব্যতীত যাজক এবং যজমা'নর 
যায় কন্ম সম্পাদন করিবার যোগ্যতা হয় না ইহাই দেখাইবার জন্য 
পুলি বলিয়াছেন_-“যে৷ বা ইমাং পদশঃ স্বরশোহক্ষরশশ্চ বাচং বিদধাতি স 
আাহিজীনো ভবতি। আত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।” ইহার তাৎপর্য্য 
এইরপ--'যিনি মন্তরস্থ পদ স্বর এবং বর্ণবিধানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন 
উহাকে আত্বিজীন বলে অর্ধাং তিনি খন্ধিকৃকন্্ সম্পাদন করিতে সমর্থ 
হস। যাহাতে আমরা আত্বিজীন হই তজ্জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক |, 

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বেদাধ্যায়ীর জন্যই উল্ত 

বটনটা উদ্দিষ্ট। বৈয়াকরণের জহ্য নহে। আমরা বলি, কর্তা কণ্ম ক্রিয়া বিশেহ্য 

বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণাদির তত্ব ন। বুঝিলে যখন বেদবাক্য হাদয়ঙ্গম 
কর] যায় না, তখন উক্ত প্রমাণটী ব্যাকরণেও প্রযোজ্য হইতে পারে। 
কারণ পদাদিজ্ঞান যদি ব্যাকরণ-জ্ঞানের অধীন হয় তাহা হইলে পদাদিজানে 
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ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই_এ কথা কিরূপে নঙ্গত হইতে পারে? শুন 

যায়, প্রাচীন খধিগণ বেদাধ্যাপনকালেই শিষ্যগণকে ব্যাকরণের উপদেশ 

দিতেন। তাই পতগ্রলি বলিয়াছেন_-“পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকান 

্রান্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেত্য স্তত্ংস্থানকরণনাদান্ু্রাদানজ্ঞেভ্যে। বৈদিকা: 

শব্দী উপদিশ্ঠান্তে।৮ অতএব সুপ্রাচীন খধিরাও কদাপি ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া 

বেদের উপদেশ প্রদান করেন নাই। পদপদার্থজ্ঞান ব্যাকরণজ্ঞানসাগে্ 

বলিয়াই খবিরা এরূপ ব্যাখ্যা-শৈলী অবলম্বন করিতেন। আর পদপদা্থবি 

পুরুষের যজরনযাজনে ফলাধিক্য হয়_ইহাতে আবার সন্দেহ কি? মনা 

পুরুষের সম্বন্ধে ছন্দোগশাখায় আল্লাত হইয়াছে_:“তেনোভৌ কুরুতো যশ 

তদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ নানা তু বিগ্ভা চাবিদ্ঠা চ যদেব বিছ্যয়া করোহি 

শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীরধ্যবন্তরং ভবতি।” এইরূপ প্রমাণবশতঃ ছন্দোগশাখীরা 

কেবল যজ্জানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানসহকৃত যঙ্ঞানুষ্ঠানেই ফলাধিক্য মনে করেন। 

শাস্তান্তরেও স্মৃত হইয়াছে_“ন হি জ্ঞানেন সবৃশং পবিভ্রমিহ বিগ্ঠতে। 

এইজন্য প্রাগ্দ্ব'ত ছন্দোগশ্রুতির ব্যাখ্যাকালে সায়ণাচাধ্য আক্ষেপপুর্বৰ 

সমাধানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন__“কুত স্তবৈতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেং! 

কুতো বা তবৈষোহত্র প্রদ্ধেষঃ? প্রশংসা হম্মাভি ভূয়সী দশিতা নিন্দাং তু ন 

কাপ্যুপলভামহে।” 

(১৩) “চত্বারি শৃঙ্লা”। পদাদিজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখাইবার অতিপ্রায়ে 

পতঞ্জলি বলিয়াছেন-- | 

“চত্বারি শূঙ্গা ত্রয়ো অস্ পাদা ছে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্ত। 

ত্রিধা বন্ধে! বৃষভো৷ রোরবীতি মহো। দেবো মর্ত'যা আবিবেশ ॥ ইতি। 

চ্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতান্চ। তরয়ে অন 

পাদ। স্তর: কাল! ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে দ শব্দাত্মানৌ নিত; 

কা্ধ্যশ্চ। সপ্ত হস্তাসো! অস্ত সপ্ত বিভকতয়ঃ। ত্রিধ! বন্ধ স্ত্িযু স্থানেঘু ৭, 

উরি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভো বর্ষণাং। রোরবীতি পুনঃপুন; 

করোতি।” মূল সুগম। | 

মীমাংসকেরা পতঞ্জলির এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। /অভিধানেই্থ 

বাদ: (১২৬) অর্থাৎ অসদর্থের অভিধায়ক বাক্যে গৌণার্থের কথন দেখা 
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ধায়--এই মীমাংসাম্বৃত্রের ভান্যে শবরম্বামী বলিয়াছেন “চত্বারি শুঙ্গা ইত্যসদভি- 
ধানে গৌণঃ শব্দ” ইত্যাদি। এই স্থুত্রে প্রার্ক্ত মন্ত্রী উদ্দিষ্ট মনে করিয়া 
কুমারিলও বলিয়াছেন--“কর্মকালে উৎসাহ দিবার জন্য রূপকদ্ারা শ্লোক 

যাগস্তুতি করা হইয়াছে । অতএব চারিটী শুঙ্গ অর্থাৎ চারি যাম। তিন পাদ 
অর্থাং শীত গ্রীষ্ম এবং বর্ষ।_এই তিনটী কাল। ছুইটী শীর্ষ অর্থাৎ উত্তরায়ণ এবং 

দক্ষিণায়ন। সপ্ত হস্ত অর্থাৎ শৃষ্যের সপ্তাশ্ব বা অগ্নির সপ্ধ জিহ্বা । প্রাতঃসবন 

নাধান্দিনসবন এবং তৃতীয়লবন এই তিনটী সবনাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে 

ত্রিধ। বন্ধঃ। বৃষ্টিহেতুত্ব লক্ষ্য করিয়াই বৃষভ-শব্দ গ্রযুক্ত। মেঘের গর্জনহেতু 
'রোরবীতি" বল। হইয়াছে । ম্ুতরাং ব্যাকরণের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ 

উপলব্ধ নহে । তবে যে পতগঞ্রলি এঁ শ্রোকটার অর্থ ব্যাকরণপক্ষে আকর্ষণ, 
করিয়াছেন মে কেবল তাহার বাঁকৃকৌশলমাত্র 1” | | 

মহাভাস্তোক্ত শ্লোকটী খগ্থেদের একটী মন্ত্র (31৫৮৩ )। বরূপকদ্বারা কিছু 
বলিবার উদ্দেশে মন্তুটী আয়াত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শবর 
নানীর অনেক পূর্বে পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে ইহার অর্থ দেখাইয়াছেন। তার পর 
"আভিধানেহর্থবাদ?? (১২৪৬) এই মীমাংসাশ্তত্রের ভাষ্যে শবরম্বামী যজ্ছের 

স্থতিপক্ষে ইহার ব্যাখ্য। করিলেও কুমারিলের সহিত তাহার বিরোধ দৃষ্ট হয়। 
চর্সিটা শূঙ্গসন্থন্ধে কুমারিল ভু বলিয়াছেন__চারিটী যাম, আর শবর স্বামী 
বলেন -হোত|, অধ্বর্যুর্,, উদ্গাত| এবং ত্রম্ষাণ এই চারিটা শুঙ্গ। তিনটা 
পাদ মন্বন্ধে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন _ শীত উষ্ণ বর্ষ এই তিনটা কাল, আর শবর 
স্বামী বলেন_ ইহার দ্বারা প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়বন গ্রহণ করিতে 

ইঈবে। ছুইটী শীর্ষসন্বন্ধে কুমারিলভট্ট বলেন-_উন্তরারণ এবং দক্ষিণায়ন, 
শ'ণ শবরম্বামী বলেন__ছুইটা শীর্ষ অর্থাৎ পন্থী এবং যজমান। সপ্তহস্তসম্বন্ধে 

কুন'বিলভট্ট বলেন--ইহা অশ্বস্ততি, আর শবরস্বামী বলেন_ ইহার দ্বারা সপ্ত- 
সই”: সত হইয়াছে । 'ত্রিধা বদ্ধঃ--এ সম্বন্ধে কুমারিলভট্র সবনত্রয়ের প্রস্তাব 
করয়াছেন, কিন্ত শবরম্বামী বলেন -_'ত্রিভি বেঁদৈ বদ্ধিঃ' | কুমারিলের মতে 

£ধভশব বৃষ্টিহেতুত্ব স্চনা করিতেছে, আর শবরম্বামী বলেন-_“বুষভঃ কামান্ 
বহীতি ৮” মীমাংসকদের মধ্যে যদি এরূপ গৃহকলহ থাকে, তবে তাহার। 

ধ'ধর বিরুদ্ধে কিরূপে দণ্ডায়মান হইবেন ? 
প্রসিদ্ধি আছে- অস্ত্রমন্ত্েণ শাম্যতি। নীতিসারে উক্ত হয়ছে _ 

৯৩ 
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“বিষং বিষেণ ব্যথতে বজবং বজেখ ভিদ্যতে। 

গজেন্ছো দৃষ্টসারেণ গজেন্দরেণৈব বধ্যতে ॥” (৮৬৭ )। 

অতএব মীমাংসকদের বলিব, পতপ্চলির সহিত বিরোধ করিতে হইলে ভাস্রপুঃ 

যাষ্কের শরণাঁপন হওয়া উচিত। যাস্ক এই মন্ত্রটার অর্থ যজ্ঞপক্ষেই দেখাইয়াছেন। 

নিরুক্তে লিখিত আছে-চত্বারি শুলেতি বেদাঃ.**""অরয়োহস্ পাদ। ইতি 

সবনানি ত্রীণি। দে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে । সপ্ত হস্তাসঃ অপ্ত চ্ছন্দাংসি। ত্িধ 

বন্ধ স্রেধা বদ্ধে। মন্তব্রান্ষণকল্পৈঃ। বৃষভো রোরবীতি রোরবণমস্থ্য সবনক্রমে? 

গতি ধ্জুর্ডিঃ সামভি ধর এনম্ খগভিঃ শংসন্তি যজুভি ধরজন্তি সামভিঃ স্তব্থি 

মহে। দেব ইত্যেষ "1৮ (১৩৭ বাগতিস্তরতি; )। যাঙ্ষের ব্যাখয। শ্রাতিবিরুদ্ধ 

নহে, কারণ গোপথত্রাক্মণে উক্ত মন্ত্রের আশয় লইয়া! আয়াত হইয়াছে_ 

“চত্বারি শূঙ্গেতি বেদা ব| এত উক্তাঃ ত্রয়ো অস্ত পাদ! ইতি সবনাগ্বেন, দে 

হ্র্ধে ইতি ব্রদ্দৌদন প্রবর্গ্যাবেব, সপ্ত হস্তাসো অস্তেতি ছন্দাংস্তেব, ত্রিধ 

বদ্ধ ইতি মন্ত্র কল্পে ব্রাহ্মণ, বৃষভো৷ রোরবীত্যেষ হ বৈ বৃষভ এষ তদ 

রোরবীতি যদ্যজ্ঞেযু শঙ্্াণি শংসত্যুগতি ধ্জুভিঃ সামভি ত্রক্মভিরিতি, মা 

দেবো! মর্ত্যামাবিবেশেত্যেষ হ বৈ মহান্ দেবো যদ যজ্ঞ এযু মন্ত্যামাবিরেশ।" 

(পৃ ১৮-জীবানন্দ সং)। 

পতঞ্জলি উক্ত ত্রান্গণাংশ এবং যাস্কের নিরুক্ত দেখিয়াও যখন মনটা 

শবপরতা দেখাইয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে যে, মীমাংসাশান্তে এবং শবশাসে 

উভয়ন্ত্র উহার বিনিয়োগ ছিল। এইজন্য সায়ণীচার্য খগেদের তাঁয্যে উত্ত 

(8৫৮৩) মন্ত্রের মীমাংসাপক্ষীয় ব্যাখ্যা প্রদর্শনপূরর্বক বলিয়াছেন_-“শান্দিকাণ 

শকত্রক্ষপরতয়! চত্বারি শুঙ্গেতি.:./৮ যজূর্ক্রেদেও এ মন্ত্রের ভাষ্যে উবটা 

চার্য্কে তাৎপর্্যতঃ অনুসরণপূর্বক মহীধরাচার্য্যও লিখিয়াছেন__ শবগ্রাণ 

প্রাইভিধেয়ঃ। শুঙ্গাণি নামাখ্যাতোপমর্গনিপাতাঃ।৮ (১৭।৯১)। 

প্রার্থক্তমন্ত্রর সহিত অস্ত একটা বাগবিস্তরসম্স্বীয় গ্লোকের কতক? 

সাদৃশ্ঠহেতু পুনরায় পতঙ্জলি বলিয়াছেন_“অপর আহ- 

চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি তানি কিছুর্রাঙ্গণা যে মশীষিণঃ। 

গুহা ত্রীণি নিহিত নেঙয়স্তি তুরীয়ং বাচো মন্ুস্তা বদন্তি ॥' 

চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি চন্বারি পদজাতানি নামাধ্যাতোপসর্গনিপাতাষ্চ। 

'ডানি বিছু ব্রাঙ্ষণা যে মনীষিণঃ।, মনস ঈষণো মনীধিণঃ | পিহা ত্রীণি নিহিত 



উপোদ্ঘাঁড ১৯ 

নে্তিঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙগয়ন্তি ন চেষ্ন্তে। ন নিমিযন্তীত্যর্থ)। 
তুরীয়ং বাছো মনত বদন্তি।' তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্বনুয্যেষ বর্তৃতে চতুর্থ- 
মিতি”। ইহাতে মীমাংসকেরা বলেন--“চস্থারি বাকৃপরিমিত| পদানীতি যাশি 
ভাবদোষ্কার-মহাব্যাহৃত্যা দিচতুষ্টয় বাহুল্য প্রয়োজনান্থুসরণেন নৈরুক্তৈরপ্যক্ষরবর্ণ- 
সামানিবর়াদিতিবং প্রপঞ্চিতানি, ন তত্র ব্যাকরণন্য কশ্চিদধিকারঃ | যন্তু 
নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতচতুষ্টয়ান্ছগতং বৈয়াকরণমতমাশ্রিতং তদপি চতুষ্যন্ 

লোকসিদ্ধত্বাদেব নাতীব ব্যাকরণাপেক্ষম্। এতদ্বিষয়ন্থে চ বর্ণ্যমানে 'তুরীয়ং 

বাডে মন্থহ্যা। বদস্তী'ত্যসন্বদ্ধমেব স্যাৎ। চতুর্ণামপি পদজাতানাং মনুষৈ- 

রুটামানত্বাং। তক্মাদয়মস্ত মন্তস্তার্থ) পৌর্বাপর্যসঙ্গতে। বর্যতে।  চহারি 
বাক্পরিমিত| পদানী'তি যে বাক্ পদ্যতে গম্যতে (বোধ্যতে ) তানি চত্বারি 
পত্যক্ষান্নমানোপমানার্থাপক্তাখ্য।নি প্রমাণান্ততিধীয়ন্তে। তত্র যানি গ্রতীক- 
বিিপ্রাকতবৈকৃতবাক্যসা রূপ্যদৃষ্টান্থপপদ্যমানা দি প্রভবৈরম্থমানোপমানার্ধাপন্তাখ্যৈ- 

গ্রিভি ম্যন্তে, তানি তৎংসিদ্ধব্বাদেব নেঙলয়ন্তি নোচ্চারয়ন্তি। ' যন্ত্র ভাগ- 

[স্তরশক্যঃ প্রতিপাদগিতুং তং তুরীরং প্রত্যক্ষলমধিগম্যমধ্যোরো মনু 
বদপ্ঠি সমামনম্তীত্যর্থ; | ফটুপ্রমাধীমধ্যাচ্চ গ্রমাণদ্বরং বাকৃপদত্বাদপোদ্ধংতম্। 

অভাবপ্তাবদভাববিষয়ন্বাদেব বাকৃ্পদং ন ভব্তি। আগমস্য পুন বাগাত্মকত্াৎ 
পগ্যনানবাগাশ্রিতম্ত পদত্বাশ্রয়ণমন্তপপন্নম্। প্রত্যক্ষপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাং পৃথকৃতেনা- 
নিদেশঃ। (তন্ত্বান্তিক _পৃ* ২১৪-২১৭, কাশীসংস্করণ)। স্থুলতঃ ইহার তাৎপধ্য 
এইদপ--“চস্বারি বাক্পরিমিত। পদানি' ইত্যাদি শ্রলেরকাংশের ব্যাখ্যাকালে 
শাপ। সম্প্রদায়ের দৃষ্টি অবলম্বন পূর্বক মহধি যাক্ক চন্বারি'পদন্চিত সংখ্যার 
পূপণ করিবার জন্য সপ্রণব মহাব্যাহত্যাি* যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার, 

* কুমারিলের হাব্যাহত্যা দিচতুষটন পদস্থিত “চাদিশন্দের দ্বারা বাক্ধে।ক্ত সপ্রণব- 
দইবাঙতি, নামাখ্যাতোপনর্গনিপাঁত, মন্্ কল ্রাঙ্গণ এবং লৌকিকভাবা, খগ. বছুঃ সাদ 
এবং লৌকিকভাষা, সর্প পঙ্দী ক্ষু্রসরীক্ছপ এবং দশস্তত|ঘ|_এই পাঁচটি চুষা স্মক বর্গ 
গুহ হইয়াছে। কিন্ত ষ্টায়সধায় সোঁমেশ্বরভট্ট বলেন বে, পরা পত্যন্থী মধ্যমা বৈখরী_-এই 
টা শবব্যবস্থাও উক্ত আদিপদদ্বার। লক্ষিত বলিয়া বুঝিতে হইবে । ডাক্।র গঙ্গানাথ বা 

শদেখরকে অনুসরণ করিয়াছেন। কুমারিল অবশ্ঠ বাঙ্কের কথ! লিখিয়াছেন। সুতরাং যা 
এ বলিয়াছেন তাহার জত্তিরিক্ত কিছুই কুমারিল লক্ষ্য করেন নাই। মনে হয়ঃ যাদের 
*। প্রণিধান ন! করিয়া কেবল সায়ণতা অবলম্বনপূর্ধ্বক সোমেশ্বর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
ইাছেন। অতএব উক্ত পত্ডিতহয়ের ব্যাখ্যা নূলাতিশায়িনী বিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। 
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কোনও স্থানে ব্যাকরণের উপযোগিতা দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত তাহ 
ব্যাখ্যায় সখ্যামাত্রের সামান্যহেতুতা উপলব্ধ হওয়ায় তহুক্ত বিষয়গুলি প্রমাণহীন 

হইয়াছে । বৈয়াকরণেরা নামাখ্যাতোপসর্গনিপাত লক্ষ্য করিয়া “তুষ্টয'পদের 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। কারণ লোকসিদ্ধ বলিয় 
নামাদিপদের ভেদ কেহ ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা করে না। ইহা ব্যতীত 

বৈয়াকরণদের এরূপ ব্যাখ্য। স্বীকার করিলে মন্্স্থ 'তুরীয়ং বাচো মন্ুযু। বদি 
এই অংশটী অসন্বদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ লোকব্যবহারে কেবল নিপান্তের 

পরিবর্তে উত্ত চারিপ্রকার পদই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থার 
ভাস্তোদ্ধত মন্ত্রটার পূর্বাপরসঙ্গত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতএব বলিতে 
হইবে, যাহা বাকের গমক ব| বোধক তাহাই পদ অর্থাৎ প্রমাণ এবং মে 
প্রমাণ চারি প্রকার- প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও অর্থাপত্তি। চিত্বারি বক” 

ইত্যাদি অংশদ্বারাঁ এই চারিটী গ্রমাণই লক্গিত হইয়াছে। এই চারিটা 

প্রমাণ যে ভাবে বুঝিতে হইবে তাহা দশিত হইতেছে। কোনও বিধি 

মন্ত্রে একাংশ উচ্চারিত হইলে তাহার অবশিষ্ট অনুক্তাংশের যে জ্ঞান হয় তাহাই 

অন্নুমান। প্রকৃত যাগের সারূপ্যে বিকৃতির ইতিকর্তব্যতা নিরূপণই উপমান। 

“বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞানুষ্ঠানের স্বর্গপ্রাপ্তিরপ অনৃষ্টফলজ্ঞানই অর্থাপত্তি। এই হিন 

প্রকার জ্ঞান আমরা প্রমাণত্রয়ের দ্বারা পাই, কিন্তু উহ! গুত্যক্ষ নহে বলিয়া শ্রাি 

বলিয়াছেন _নেঙ্গয়ন্তি' অর্থাৎ উচ্চারণযোগ্য নহে। উক্ত প্রমাণত্রয়ের দ্বার 

যে জ্ঞান প্রতিপারদ্দিত হয় না তাহাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বেদাধ্যেতৃগণ করব 

তুরীয়-্পদদ্বারা সমায়াত হইয়াছে। মীমাংসাসন্মত প্রত্যক্ষ অনুমান উপমা" 

অর্থাপন্তি অভাব এবং আগম এই ছয়টা প্রমাণের মধ্যে শেষোক্ত ছুইটা প্রমা? 

শ্রুতিলক্ষিত্ত নহে বলিয়া মন্তস্থ চত্বারি'পদের সার্থকতা আছে। অভাব থে 

বাগবোধের কারণ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর বাগাত্মক 

আগম গম্যমানবাগাশ্রিত বলিয়া উহা কিরূপে স্বয়ং পদজ্ঞানের কার? 

হইবে ?” 

কুমারিল বলিতেছেন_ শ্লোকস্থ প্রথম চরণদা'র! প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান 

অর্থাপত্তি এই চারিটী প্রমাণ অভিহিত হইয়াছে। এন্সণে আমরা প্রথমত; 

শিল্ঠধীবৃদ্ধির জন্য প্রসঙ্গপ্রাপ্ত প্রমাণের স্বরূপাদি নির্ণয় করিয়া তারপঃ 

ভাটমতের সমালোচনা করিব। প্রমীয়তেইনেনেতি প্রমাণমূ। প্রপূর্বক দ 
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ধাতর উত্তর লুট্-প্রহ্যয় করির। প্রমাণ-শব নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রপূর্বক মা 
ধাতুর অর্থ যথার্থজ্ঞান এবং লুযটৃ-প্রত্যয়ের অর্থ করণ। অতএব যাহার দ্বার 

গ্রমা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রমাণ। ভগবান্ বাংস্তায়ন বলিয়াছেন__“প্রমাত। 

যেনার্ঘং প্রমিণোতি তত প্রমাণম্ঠ (১১১)। যিনি প্রমাজ্ঞানের কর্ত। তাহাকে 

প্রমাতা বলে। ন্যায়াদিমতে আত্মাই প্রমাত।। সাংখ্যাদিমতে ইনি বুদ্ধিসাঙ্গী 

শুদ্ধচেতন পুরুষবিশেষ ৷ বেদান্তমতে অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিদ্বিত বা তদবচ্ছিন্ন 

চৈতমাই প্রমাতা। ত্রহ্মবাদিগণ বলেন-_ 

“মোহাতীতো বিশুদ্ধে। মুনিভিরভিহিতো৷ মোহসংক্রান্তমৃদ্তিঃ। 
সাক্ষী সংবিংপ্রম! ততপ্রতিফলিতবপু গাঁয়তেইসৌ প্রমাতা ॥” 

তাল, প্রমা কি? প্রমা বুদ্ধির একটী বৃত্তিরপ ধন্ম। বস্ত্র যতক্ষণ ইন্ছিয়ের 

সহিত সংযুক্ত না হয় ততক্ষণ উহ| অসম্িকৃষ্ট। এ অসনিকৃষ্ট বস্ধ সমিকৃট হইয়া 
প্রমাতার বুদ্ধিতে পরিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ প্রম/তার বুদ্ধি ইন্দিয়সংশ্রিষ্ট বস্তুর 

৬৪ংপ্রকারতা অবধারণ করিয়। থাকে । প্রমাতৃবুদ্ধির এইরূপ অধ্যবসায়মূলক 
গানের নাম প্রম।॥ যোগশান্্ বলেন__অনধিগতার্থবিষয়কঃ পৌরুষেয়ো বোধ; 

প্রন" । ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে_জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রম।”।  গ্রমাতা 

প্রমাণ এবং প্রমার স্বরূপ লইয়! বিষুপুরাণে স্বৃত হইয়াছে__ 

“এ্রমাতা চেতন; শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। 

গ্রমাহর্থকারবৃত্বীনাং চেতনে প্রতিবিশ্বনম্॥” 

পৌরাণিকদের মতে প্রমাণ আট প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব, উপমান, 
অথ।পঞ্চি অভাব, সস্তব এবং এতিহ্য। ইন্দ্রিয়জন্ চিত্তবৃত্তির নাম প্রত্যঙ্গ 

গ্রমাণ।  ব্যাপ্তিজ্ঞানজম্য চিত্ববৃত্তির নাম অনুমানপ্রমাণ। আগমজ্ঞানজন্য 

চিওুপ্ডির নাম শব্প্রমাণ। প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞানের নাম অন্মিতি এবং 
ধাহা এ অন্ুমিতির করণ তহাই অন্মান। আগমই শব্দপ্রমাণ। গৌতম 
ধলিয়াছেন__“আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ? (১1১৭)। আপ্ত অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ 

এবং বিপ্রলিপ্লার্দিবিহীন পুরুষ। মীমাংসকগণ বলেন-_আগ্তপুরুষের বাক্য 
পৌরুষেয় কিন্তু আগম অপৌরুষেয়, সুতরাং আগমমূলক না হইলে 

সাপ্োপদেশও অনান্তোপদেশের ন্যায় অপ্রমাণ। মীমাংসকদের এ কথা 

বলাই বাহুল্য। প্রজ্ঞাতপদার্থের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনীয়. পদার্থের 
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প্রজ্ঞাপনকে উপমান বলে। অর্থতঃ আপত্তি প্রাপ্তি বা প্রসক্তি অর্থাপন্তি। 

যদ্দি একটা বাক্যের অর্থ হইতে তত্তিন্ন অন্ত কোনও অর্থের প্রসক্তি 

তাহা হইলে উহাকে অর্থাপত্তি বলে। যেমন-মেঘ ন| হইলে বটি হা 
না" এরূপ বলিলে 'মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়' এইরূপ বোধকেই অর্থাপত্তি বলে। 

আবার যেমন__'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভূঙক্তে' বলিলে বুঝ! যায় যে 

দেবদত্ব রাত্রিকালে ভোজন করে, নচেং তাহার পীনত্ব সম্ভবপর হয় না। অভাব 

অর্থাং অন্বপলরিি। যাহার দ্বার বিরোধী কোনও বস্তুর অভাবদর্শনে ত দ্িরোধা 

পদার্থের কল্পনা কর! যায় তাহাই অভাবপ্রমাণ। যেমন--নকুলাভাবদর্শন 

তদ্ধিরোধী সর্পের কল্পনা করা যায় বলিয়া নকুলাভাব একটা অভাধনাম। 

প্রমাণ। অবিনাভাবে অম্বদ্ধ সমুদায়-সমুদায়ীর মধ্যে সমুদায়ের দ্বারা সমূদারীর 

জ্ঞানই সস্ভবগ্রমাণ, যেমন-_-সহস্্র বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইলে শত বন্ধ 

জ্ঞান হইয়া পরে সহত্র বস্ত্র জ্ঞান হয়। স্তবপ্রমাণ ম্যায়শান্জে খণ্ডিত 

হইয়াছে। কুমারিল ইহ| গ্রহণ করেন নাই। গ্লোকবান্তিকস্থ অভাবপরিচ্ছোদে 

শেষশ্লোকে তিনি বলিয়াছেন__ 

| “ইহ ভবতি শতাদে সম্তবাগ্ঠাইইসহস্রা- 

ম্মতিরবিযুতভাবাৎ সাইস্ুমানাদভিম়।॥” (৫৮)। 

. ইতিহ'নামক শিপাতের উত্তর স্বার্থে ঞ্যপ্রত্যয় করিয়। 'তি্াশঃ 

হইয়াছে। অমরকোষে লিখিত আছে__“পারম্পর্য্যোপদেশে স্যাদৈতিহা 

মিতিহাব্যয়ম । কেহ কেহ বলেন নিপাতটা “ইতিহা', কিন্তু পাশিনির মাত 

উহ! “ইতিহ' (৫181২৩ সুত্র ভরষ্টব্য)। তবে শবসম্বদ্ধে পাণিনিই প্রমাণ 

পুরুষ। এঁতিহের উদ্রাহরণ লইয়৷ প্রাচীনগ্রদ্থে লিখিত আছে_ইতি ঠোট 

বৃদ্ধা ইত্যৈতিহামিহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি।' বরদরাজের তাকিকরক্গা 

লিখিত আছে__ 

“বটে বটে বৈশ্রুবণশ্চত্বরে চতুরে শিব । 
পর্বতে পর্বতে রামঃ সর্বত্র মধুসূদনঃ ॥” 

কুমারিল বলেন_আগমমূলক এঁতিহ্া আগমবৎ, নচেৎ তাহার কোনও প্রামাণ 

নাই। গ্লোকবাপ্তিকস্থ অভাবপরিচ্ছেদের শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন_ 
“জগতি বছ ন তথ্যং নিত্যমৈতিহামুক্তং 
ভবতি তু যদি সত্যং নাগমান্তিঘতে তৎ॥” (৫৮)। 
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এই প্রসঙ্গে শান্ত্রদীপিকায় লিখিত আছে--“পুরুষবচনপরম্পরা এঁতিহাং বটে 

বট বৈশ্রবণ ইত্যাদি । তঙ্চানির্ণায়কত্বাৎ প্রমাণমেব ন ভবতি। তন্তাবেইপ্যা- 
গমান্তর্ভাবাং |” শ্যায়শান্ত্রে এতিহ্োর প্রামাণ্য খণ্ডিত হইয়াছে। (২২১ গৌতম 

শর এবং তৎসংক্রান্ত বাংস্যায়নভাত্ প্রষ্টব্য )। জয়ন্তভট লিখিয়াছেন__ 

“ন চপ্রসিদ্ধিমাত্রেণ যুক্তমেতস্থ কল্পনম্। 
নিমূলিত্বাত্বথা চোক্তং গ্রসিদ্দির্টযক্ষবৎ |” 

মতএব আমরা যাহাকে প্রবাদ বলি তাহাই এতিহা-প্রমাণ। এঁতিহোর মূল 
বক্তা আপ্ত কি অনাপ্ত তাহা জানা যায় না। এইজন্য সকলে ইহাকে 

প্রমাণ বলেন না। আমরাও যখন এতিহাকে গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে 

অভিলাধী হই, তখন বলি--'যেটা রটে সেটা কতক বটে । আর যখন 

টষ্ভার প্রমাণ স্বীকার করি না তখন বলি--প্রবাদ থাকিলে৪ অশ্বডিস্ব 

কি অলীক নহে?" 

যে সকল প্রমাণের বিবরণ দেওয়া হইল তদ্মধ্যে চার্বাক সম্প্রদায়ের মতে 
কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধদর্শনে এবং বৈশেষিকে অন্ুমানও প্রমাণরূপে 
অট্যপগত হইয়াছে। সাখ্যাদি শাস্ত্রের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ- প্রত্যক্ষ অন্থমান 
এবং আগম। প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়াযিকেরা উত্ত প্রমাণত্রয়ের পক্ষপাতী । তাহার! 
বলেন -আগমমূলক এতিহ্যও আগমকল্প, আর উপমান অর্থাপন্তি সম্ভব এবং 
অন্গলন্দি এই চারিটা অন্ুমানেরই অন্তভূতি। অপরাপর নৈয়ায়িকদের 
নত উপমানও একটী ন্বতন্ব প্রমাণ। ভগবান গৌতম এবং বাংস্যায়ন 
মপন চারিটা প্রমাণের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন নাই। গুরুপ্রভাকর কিন্তু 
গ্লাযানমোদিত চারিটী প্রমাণ ব্যতিরিক্ত অর্থাপতিকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ 
কণিয়াছেন। ভারতে আবার গুরুসম্মত পাঁচটা প্রমাণ এবং অন্নুপলব্ধষি__ 
এই ছয়টা স্বতন্ত্র প্রমাণ। বেদান্তপরিভাধায় কথিত হইঘাছে_ “তানি চ 
িখাগাশি ষটট।  প্রত্যক্ষান্মানোপনানাগমার্থাপত্থান্থপলন্ধিভেদাৎ।” কোন্ 
গায়ে কতঞগ্চলি প্রমাণ অন্পগত হইয়াছে তৎসনন্ধে শরেশ্ববাচাধ্য 

ননসোর!সে লিখিয়াছেন-_ 

৪প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ। 
অশ্নুমানং চ তদ্বাথ সাংখ্যাঃ শবং চ তে অপি॥ 
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 শ্টায়ৈকদেশিনোইপ্যেবমুপমানং চ কেচন। 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চস্বার্্যাহ প্রভাকরঃ ॥ 
অভাবষষ্ঠান্থেতানি ভাটা! বেদাস্তিনস্তথা । 
সম্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জ্ঁ;৮ 

নানসোল্লাসের শ্লোক বরদরাজের তাকিকরক্ষাতেও উদ্ধত হইয়াছে। 
তট্টপাদ ছয়টা প্রমাণ বলিলেও তাহার পূর্ব মীমাংসকগণ পৌরাণিক- 

দের ন্যায় আটটা প্রমাণ স্বীকার করিতেন। সেইজন্য ভগবান গো 

্যায়সঙ্গত প্রমাণচতুষ্টঘ ব্যতিরিক্ত অন্য চারিটা প্রমাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন _ 
“ন চতুষমৈতিত্যার্ধাপত্তিসস্তবাভাবপ্রামাণ্যাৎ” (২২১) এবং “শব্দ তি 
নর্থান্তরভাবাদনুমানেইর্ঘাপত্তিসস্তবাভাব|নর্থাস্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ৮ (২২২) 

যাহাই হউক, মীমাংসায় যখন কুমারিলের মতে ছয়টা প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে 
তখন তিনি গ্লোকস্থ “চত্বারি'পদের ব্যাখ্যাকালে মাত্র চারিটা প্রমাণের আশ্রয় 

লইয়াছেন কেন? তিনি বলেন--অভাঁব এবং আগম পদজ্ঞানের কারণ হইতে 

পারে না। আমাদের মনে হয়__অনেকস্থলে অভাব পদজ্ঞ/নের কারণ হইয়া 

থাকে। কোকিলার্থে পিকশব্দ, অদ্ধার্থে নেমশব্দ, পদ্মার্থে তামরসশব, দারুদয়- 

পাত্রার্থে মতশব্দ, দেহমধ্যস্থ অবয়ববিশেষার্থে ক্লোমশব্দ এবং জতুগুহদাহকালে 

পার্শচরার্থে কক্ষত্বণব্ঘ* পুরাকালে বৈদিকী বা লৌকিকী ভাষায় গু 
হইত না, কিন্তু অপভাষাভাষী ম্নেচ্ছগণ এ এ অর্থে পিকাদিশবের প্রয়োগ 

করিতেন। ইহাতে প্রাচীন খধিগণ ভাবিয়াছিলেন, শ্্েচ্ছগণের এ এ 

অর্থে পিকাদিশব্দ আধ্যভাষায় গ্রহণ করা যায় কি না? ভারগর 
সিদ্ধান্তিত হইল যে, আধ্যপ্রসিদ্ধির সহিত বিরোধাভাব থাকিলে 

এঁ সকল শবের গনেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ কর! কর্তব্য, কারণ বিষয়বিশেষে 
আধ্যগণাপেক্ষা য্েচ্ছগণ অভিযুক্ততর ছিলেন। এইজন্ত পূর্ধবমীমাংসায় সৃত্রিত 

হইয়াছে__“গোদিভং তু প্রতীয়েতাবিরোধাং প্রমাণেন” (১৩৫১০ )। ইহার 
ব্যাখ্যায় শবরম্বামী লিখিয়াছেন_-“অথ যা্থন্ানার্ধ্যা ন কশ্সিংশ্চদ্থে 
আচরস্তি ম্েচ্ছান্ত কন্সিংশ্চিৎ প্রযুগ্ধতে যথা পিক-নেম-সত-তামরসাদিশবা" 
স্তেযু সন্দেহং” ইত্যাদি। কুমারিলও বলিয়াছেন-__ 

০ কা পালা কমান জি 1937 (সহ 
আদি প* ১২৮ গ্লোকের নীলকঠ-্টীকা)। 
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“যে শবাা ন প্রসিদ্ধাঃ স্যুরার্ধ্যাবর্ত-নিবাসিনাম্। 

তেষাং য্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোইর্থো গ্রাহ্য! নেতি বিচিন্ত্যুতে |” 

ত্যা্দি। সুতরাং আর্ধ্যভাষায় ঘ্রেচ্ছদের অর্থ বিরুদ্ধ হইলে পিকাদিশব 

মই সেই অর্থে গৃহীত হইত না সত্য, কিন্ত এস্থলে বিরোধাভাবই কি 

.কাকিলাদি-অর্থে পিকাদিপদজ্ঞানের কারণ হয় নাই? আবার দেখা যায়, 

'কানও কোন নঞ তৎপুরুষসমাসে অভাবপ্রমাণই পদপদার্থজ্ঞানের কারণ হইয়া 

ধাকে। যেমন- জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান। জ্ঞান্রে অভাবদ্ধারা অজ্ঞানপদ 

মৃচিত হইলেও উহা একটী ভাবপদার্থ, কারণ অঙ্গন বলিলে অবিষ্তা বা 

মোহ বুঝাইয়া থাকে । যেমন-_-“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্”। অতএব এস্থলে 

অতাব পদজ্ঞানের কারণ হইয়াছে । 

তারপর আগমের কথা । আগম কি কখনও পদজ্ঞানের কারণ হয় 

ন? নিশ্চয়ই হয়। বৃহদারণাকে আয়াত হইয়াছে--“এষ উ এব বৃহস্পতি বাগ, 

বৈ বৃহতী তস্তা এষ পতি স্তম্মাছ বৃহস্পতি?” এবং “এষ উ এব ত্রক্ষণ- 

স্পতি বাগ বৈ ত্রহ্ম তস্তা এষ পতি স্তম্মাছু ত্রন্ষণস্পতি2”  (১৩২০-২১)। 
ট্াতে আবার দুষ্ট হয়__“অগ্নিবেশ্ঠাদা গ্রিবেশ্ঠঃ (২৬২ )। মৈত্রেয্যুপনিষদে 

মায়াত হইয়াছে--“বুদ্ধয়ো বৈ ধিয়ঃ।”  অমৃতনাদোপনিষদে আয়াত 

হটয়াছে-_“আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচাতে”।  গুরুশব্ধের নিরুক্তি 

বুধঝাইবার জন্য অদ্বয়তারকোপনিষদে আয়াত হইয়াছে__ 

«গুশবন্্ন্ধকার; হ্যাদ রুশবস্তনিরোধক? | 

অন্ধকারনিরোধিত্বাদ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥” 

দুর্সাশব্দের অর্থ ঘোষণা করিবার জঙ্তা দেব্যুপনিষৎ নর 

সত্রায়তে 'যম্মাব্দেবী দুর্গেতি কথ্যতে।” সীতোপনিষদে আয়াত হইয়াছে__ 

“বগযজুঃসামরূপত্বাৎ ত্রয়ীতি পরিকীন্তিতা” এবং *ল্রীরিতি লক্ষমীরিতি 

লক্ষ্যমাণা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।” ইহা ব্যতীত বেদাঙ্গ-বেদোপাঙ্গ এবং 

উপবেদ বলিলে কি বুঝিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও উহাতে আয্মাত হইয়াছে 

কনো ব্যাকরণং শিক্ষা নিরুক্তং জ্যোতিষং ছন্দ এতানি যর়ঙ্গানি। 

উপাঙ্গময়নং চৈব মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ | 

ধন্মজ্ঞসেবিতার্থং চ বেদবেদোহধিকং তথা ॥ 

নিবন্ধাঃ সর্বশাখা চ সময়াচারসঙ্গতিঃ | 

১৪ 
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_. ধর্মশান্ত্রং মহর্ষাঁণামস্তঃকরণসম্ভ.তম্। 

ইতিহাসপুরাণাখ্যমুপাঙ্গং চ প্রকীত্তিতম্॥ 

বাস্তবেদে ধন্তুবেদো গান্ধর্বশ্চ তথা মুনে। 

আমুর্ষেদশ্চ পঞ্ধৈত উপবেদাঃ প্রকীত্তিতাঃ॥” | 

কেবল ইহাও নহে । কখনও কখন আবার আগম মন্ত্স্থিত সমস্ত পদজ্ঞানের 

কারণরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন ত্রিপুরাতাপিঙ্থ্যপনিষদে__ 

*ত্রযস্বকং যজামহে সুগস্ধিং পুষ্টিবর্ধীনম্। 

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাম্মত্যো মু্ষীয় মামৃতাং ॥” ( যজুঃ সং ৩৬০ )। 

এই মন্ত্র লইয়! ব্যাখ্যাত হইয়াছে_-“কম্মাৎ ত্রযন্বকমিতি। ত্রয়াণাং পুরাণা- 

মন্বকং স্বামিনং তম্মাদুচ্যতে ত্র্যস্বকমিতি। অথ কন্মাছুচ্যতে যজামহ' ইতি। 

যজামহে সেবামহে বস্তু মহেত্যক্ষরদ্য়েন কুটতেনাক্ষরৈকেণ মৃত্যুঙ্চয়মিতযু্াতে। 

তন্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি। অথ কন্মাছুচ্যতে মুগন্ধিমিতি। সবতো যশ 

আপ্মোতি। তল্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি। অথ কক্মাদুচ্যতে পুষ্িবর্ধনমিতি। 

যং সর্ধবাল্লেণকান্ সজতি যৎ সর্বাল্লেোকাংস্তারয়তি যৎ সর্ববাল্পো কান ব্যাপ্পোঠি 

তন্মাদুচ্যতে পুষ্টিবর্ঘনমিতি । অথ কন্মাহুচ্যতে উর্ববারুকমিব বন্ধনানধতা 

মুক্ষীয়েতি। সংলগ্নত্বাছূ্বারুকমিব মৃত্যোঃ সংসারবন্ধনাদিতি অমৃত 

্রাপ্সোত্যক্ষরং প্রাপ্মোতি স্বয়ং রুদ্রো। ভবতি॥” ইহা ব্যতীত এ স্থলে আর€ 

দুইটা মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে__ 

“তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্রয়;। দিবীব চক্ষুরাততমূ ॥ 

এবং ( খথেদ ১২৭)। 

“হংসঃ শুচিষদ্ধনুরস্তরিক্ষন্ধোতা! বেদিষদতিথি ছুরোণসং । 

নৃষদ্বরসদৃতসদ্ধোমসদজ। গোজ। ধতজ। অদ্রিজা খতম্। 
( খঞ্েদ ৩1৭১৪ )। 

এইরূপে গোপৎত্রাক্মণের প্রথমপ্রপাঠকে গায়ন্রীর ব্যাখ্যা এবং মুদুগলোণ 

নিষদে পুরুষসুক্তের ব্যাধ্যা দৃ্ট হইয়া থাকে। এই এই জাতীয় নানাবিং 

ভ্রুতি দেখিয়া আমর! বলি-_-আগমও পদজ্ঞানের কারণ হইতে পারে! 

.. ভ্রৃতিমূলক বলিয়া আগ্তোপদেশও আগম। এ কথা মীমাংসকের £ 

অস্বীকার করিতে পারেন না। যাজ্ঞবনধযাদি যোগিগরণ বা ব্যাসাদি পুরাণো 

পপুরাণ-ব্তুগণ আগুপুরুষ। নুতরাং 



উপপোহ্ঘাত ১৪৭ 

দভূজিপাকে ভবেন্ধাতুর্যস্মাং পাচয়তে হাসৌ। 
ভ্রাজতে দীপ্যতে যম্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥ 

কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তাচ্চি; সপ্তরশ্মিভিঃ | 

' জাজতে ততম্বরপেণ তম্মান্তর্গ স উচ্যতে ॥” 

অথবা 

“ধ্যে চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতৃশ্চিন্তা তত্বেন 'নিশ্চলা। 

এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সঞ্চণং নিগুণং দ্বিধা ॥” 

শব 

* “প্রকর্ষ-বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টি-বাচকঃ। 

সষ্টৌ প্রকৃষ্ট! যা দেবী প্রকৃতি; স৷ প্রকীন্তিত। ॥” 

এট এই জাতীয় নির্্বচনও পদজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। 

জৈমিনির পুর্বে মীমাংসকদের মধ্যে প্রাগুক্ত আটটা প্রমাণ প্রচলিত ছিল। 
পরে শবরম্বামী এবং কুমারিলভট্ট প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি 
এবং অভাব এই ছয়টা প্রমাণ গ্রহণ করেন। গুরুমতে আবার অভাবও 
প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে । এখন যদি কেহ বলেন, চত্বারিপদদ্বারা কেবল 
প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং অর্থাপত্তি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা 
বলিব--“কুকুটাদেরেকো দেশঃ প্রসবায় কল্পযতে পচ্যতে দেশাস্তর মিত্যর্ধ- 
বৈশসং তদিহ ন যুক্তম্চ। অতএব অর্দজরতীয়ন্থায়ে স্বপ্রতিঠিত প্রমাণ-. 
সাঙ্ঘখর কতকাংশ ত্যাগ করিয়া কতকাংশ লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

“চস্বারি বাক্ পরিমিতা! পদানি'**.**” ইত্যাদি ভাম্োদ্ধত গ্লোকটী 
নগ্বেদের একটা মন্ত্র। (খঃ সং--২1৩।২২।৪৫)। বাক্স্তরতির জন্য ইহা আম্লাত। 
অথ্বববেদেও মন্ত্রটা দৃষ্ট হয়। (অঃ সং--৯৫২।২৭)। উতথ্যের পুত্র এবং 
কক্ষীবানের পিতা দীর্ঘতমা খধি ইহার প্ষ্টা। মন্্রটা নিরুক্তে ব্যাখ্যাত 
চইয়াছে। তথায় মহর্ষি যাস্ক লিখিয়াছেন__ 

“কতমানি তানি চত্বারি পদানি? 

তকারো মহাব্যাহতয়শ্চেত্যার্ষম্। 
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নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চেতি বৈয়াকরণাঃ। 
মন্ত্র কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি যাজ্ঞিকাঃ | 

ঝচো যজ.ংষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি নৈরুক্তাঃ। 
মর্পাণাং বাগবয়সাং ক্ষুত্রস্ত সরীস্থপস্ত চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যেকে ॥ 

(অঃ ১৩, খঃ ৯, পৃঃ ৮৭৫-_দাধিমথসংস্করণ )। 

উক্ত খযন্ত্ের ভাত্তে সায়ণাচাধ্য বলিয়াছেন__“অত্র বহবঃ স্বশ্বমতাম- 

রোধেন বন্থধা বর্যস্তি।*'বেদত্রয়সারত্বাত্তাসাং ব্যাহনতীনামেব সারসংগ্রহতৃত্া 

দকারাগ্াতুকশ্থয প্রণবন্তেতি প্রণবাসু ব্যানৃতিষু সর্ববা বাক্ পরিমিতেতি কেচন 
বেদবাদিনো বদন্তি। অপরে ব্যাকরণমতান্সারিণে। নামাখ্যাতোপসর্গনিপাভ- 

ভেদেন ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতং দ্রব্প্রধানং নাম প্রাগ্চপম্থজ্যত আখ্যান 

পদস্তেত্যুপসর্গঃ প্রাদিরুচ্চাবচ্ষেষু নিপাতনান্লিপাতঃ।."*অন্যে তু যাজ্ঞিক| মূ 

কল্পে! ত্রাঙ্গণং চতুর্ধা লৌকিকী*তি।"-*ধগযজুঃসামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকী- 
ত্যৈতিহাসিকাঃ 1-.*.**অপরে মান্ত্িকাঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়স্তি পরা গশ্নথ 
মধ্যম! বৈখরীতি চত্বারীতি। একৈব নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধারাছুদিতা সী 
পরেত্যুচ্যতে। নাদন্ত চ সুঙ্ষাত্েন ছুণিরূপত্বাৎ সৈব হৃদয়গামিনী পশাহী- 

ত্যুতে। যোগিভি ত্র্ং শক্যত্বাং সৈব বুদ্ধিং গতা বিবক্ষাং প্রাপ্ত। মধামে 

ত্যচ্যতে। মধ্যে হৃদয়াখ্যে উদীয়মানত্বান্মধ্যম। অথ যদা সৈব বে, স্থিত 

তাোষ্ঠাদিব্যাপারেণ বহিশিরগচ্ছতি তদা বৈখরীত্যুচ্চতে। এবং চত্বারি বা; 

পদানি পরিমিতানি মনীষিণো মনসঃ স্বামিনঃ স্বাধীনমনস্কা ব্রাহ্মণ! বাচান্ 

শব্ব্রক্ষণোইধিগন্তারো যোগিনঃ পরাদিচত্বারি পদানি বিছ্ু জানন্তি। তেযু 

মধ্যে ত্রীণি পরাদীনি গুহা গুহায়াং নিহিতা নিহিতানি হৃদয়ে হৃদয়ান্ত্র্তিষ্থাং 

তুরীয়ং তু পদং বৈথরীসংজ্ঞকং মন্থুয্যাঃ সর্ব বদস্তি। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধানামাধ্া" 

তাদদিপক্ষে মনীষিণে। ব্রাহ্মণাঃ প্রকৃতি গ্রত্যয়াদিবিভাগজ্ঞা বাগ যোগবিদ স্তাণি 

পদানি জানস্তি। অবাগযোগবিদঃ পামর! বাচো বাঝয়ন্ত তুরীয়ং চতৃধ 

ভাগং বদস্তি ব্যবহরস্তি অর্থপ্রকাশনায় প্রযুঞ্জতে ।” 

কুমারিলের ব্যাখ্যা যাস্কানূমোদিত নহে। যাস্ক বরং চ শ্লোকটীতে ব্যাকরণের 

উপযোগই স্বীকার করিয়াছেন। সায়ণাচাধ্য প্রথমতঃ যাস্কের কথা বলিয়া তারপর 

ক লৌকিবী ্যাবারিকী অর্থাৎ চিরিক রি 
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পত্তঞ্জলির অন্ভুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু ছূ্গাচার্য্যের নিরুক্তভাষ্যে বা সায়ণাচার্য্ের 
বেদভাষ্কে ভাট্টমতের নামগন্ধও উপলব্ধ নহে। তবে ইহাও বুঝা যায় যে, পূর্বে 

নানা খবিসম্প্রদায় ব্বন্বপক্ষে মন্ত্রটার ব্যাখ্যা করিবার জন্য যত্ববান্ ছিলেন, কিন্ত 
্রাগত্ত ভাট্রমত কোনও খবিসম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল না। অতএব অপ্রসিদ্ধত্ব- 

হেতু আমরা কুমারিলের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। 

মন্ত্রটার উপর যে সকল সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় তম্মধ্যে মান্ত্রিকগণের 

ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহিণী। মনে হয়, ইহাই দীর্ঘতমার অভিপ্রেত। 

মান্ত্িকগণ তান্ত্রিকগণের ন্যায় বাকের চারিটী অবস্থ! ঘোষণা করিয়াছেন__পরা 

পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী। পরা বাক্ পর্রহ্ম হইতেই বিবত্তিত হইয়াছে । 

মূলাধার ত্যাগ করিয়া ষট্টক্রান্তর্গত মণিপুরে আমিলে এ বাক্শক্তি পশ্ন্তীনামে 
মভিহিত হয় ৷ মণিপুর হইতে শরীরের মধ্যভাগস্থ হৃদয়ে এবং তারপর কদেশে 

বা মুখে আসিয়! উহা! যথাক্রমে মধ্যমা এবং বৈখরী নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

(েইজন্য উক্ত হইয়াছে- 

“পরা বাঙ. মূলচত্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা। 
হদিগ্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণদেশগা ॥” 

শঙ্করাচাধ্য পরা বাকৃকে সুক্ষ তারম্বর বলিয়াছেন। শবত্রক্ম বলিয়। উত] 

মনপায়িনী। যোগিগণ পশ্যন্তী বাকে অর্থপ্রপঞ্চের সুক্মাবস্থা অনুভব করেন। 

নধ্যন। বাকে অনাহতধ্বনি সাধারণের শ্রবণযোগ্য নহে, উহ। যোগিগণ যোগবলে 
খবণ করিয়া থাকেন। মধ্যম! বাক্ বিশেষরূপে খর অর্থাৎ শব্দার্থ প্রত্যয় 
করাতে তীক্ষ হইলেই তাহাকে বৈখরী বলে। দেইজন্য উক্ত হইয়াছে 

“বৈখরী শব্দনিষ্পত্তি মধ্যম শ্রুতিগোচরা। 

আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সুক্ষা বাগনপায়িনী ॥” 

নধাম! বাক্ প্রথমতঃ ন্ুুুয্না নাড়ীর ভিতর দিয়া মন্তকে আঘাত করে 
অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয় এবং তারপর উহ! নাদরূপে কণ্ঠে বা বক্তে, 
ধত্যাবর্তনপূর্ধবক বৈখরীদশ! লাভ করিয়া থাকে । এইজন্য ভগনান্ শঙ্করাচার্ধ্য 
প্রপঞ্চপারে বলিয়াছেন-_ 

“মূলাধারাং প্রথমমুদিতো যন্ত্র তারঃ পরাখ্যঃ 
_ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো| বুদ্ধিযুভ, মধ্যমাখ্যঃ 
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বে, বৈধ্ধ্যথ রুরুদিষোরস্ত জন্তো; নুযুয্া- 
বন্ধস্তত্মাদ ভবতি পবনপ্রেরিতো। বর্ণসঃ |” 

শ্রতিগোচরতার পর শব্দের আর কোনও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হয় না। অবিষিঃ 
কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট কার্যরূপ জগৎ উৎপন্ন হইলেও “যচ্ছ্ 
বা, মনসী প্রাজ্ঞন্তদ্ যচ্ছেজ, জ্ঞান আত্মনি” (কঠ--১1৩।১) ইত্যাদি 
শআীতপ্রমাণহেতু বিলোমপ্রক্রিয়ার দ্বারা (১5 0109888 06 11010801) জগংকে 

প্রবিলাপ করিয়া বিদ্বান যেমন পরত্রহ্দে উপনীত হন, সাধক€ সেইকগ 

“নামুধ্যায়াদ্ বহুঞ্ঘবান্ বাচো| বিগ্লাপনং হি তং” ( বৃহদারণ্যক-&8।২১) ইত্যাদি 

শত প্রমাণান্থসারে মৌনের দ্বারা কাধ্যরূপ শব্দকে পরিত্যাগ করেন এব। 
তারপর তিনি মধ্যমাদিদ্বার৷ শবদব্রন্মরূপ পর! বাক অবলম্বনপূর্ব্বক পয্রন্ে 

উপনীত হইয়। চরিতার্থ হন। বৈখরী বাক পরা বাকের কাষ্ঠা হষঈটলেৎ 
তদ্দারা প্রবৃত্তির সফলত। হয় ন। বলিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন 

“বাগ বৈরী শবদঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলমূ। 

বৈছুষ্যং বিছুষাং তদ্বদ্ ভূক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥” 

পতঙঞ্জলির ব্যাখ্। মান্ত্রিকদের ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ব নহে। সেইজন্য 

উদ্দ্যোতে নাগেশ লিখিয়াছেন_-“পদজাতানি পরাপশ্যন্তীমধ্যমাবৈধর্য্যঃ) নামাদীনি 

চ নামাদিমধ্যে চৈকৈকং চতুষ্পাদম্।."....একৈকন্য নামাদিরূপন্থ্য চতুর্থ, ভাগম। 

একৈকম্ত চতুরংশত্বাং।.....*তত্র শ্রোত্রবিষয়! বৈখরী। মধ্যম] হাদয়দেশস্থা পদ- 

প্রত্যঙ্ষান্ুপপত্ত্য। ব্যবহারকারণম্। পশ্যন্তী তু লোকব্যবহারাতীতা। মোগিনা 

তু তত্রাপি প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগাবগতিরস্তি। পরায়াং তু নেতি ব্রয্যা ইত্বাক্তম্। 

ম্বরূপজ্যোতিরেবাস্তঃ পরা! বাগনপায়িনী। 

তস্তাং দৃষ্টন্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ততে ॥” 

ইত্যুক্তেঃ।” অভিপ্রায় এই যে, বাকের চারিটা অবয়ব আছে__নাম আখ্যা 

উপদর্গ এবং নিপাত, কিন্ত প্রত্যেকটা পরা পশ্যন্তী মধ্যম! বৈধরী এই গারিট 

দশা অতিক্রমপূর্বক সাধারণ লোকের শ্ুতিগোচরত! প্রাপ্ত হয়। নাগোশর 

কথা অসঙ্গত নহে। কারণ পতঞ্জলি বলিয়াছেন_“তুরীয়ং বা এতদ্ বাগে 

যদ্ মমুস্তেযু বর্ততে চতুর্থমিত্যর্:*। বৈধরী বাক্ লক্ষ্য করিয়াই এই তুরীয়পদ 

প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ নিপাতার্থে তুরীয়পদের সঙ্গতি কোথায়? মানুষ € 
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কেবল নিপাতাত্মিকা বাক প্রয়োগ করে না। এরূপ অবস্থায় পতঞ্জলির 
ব্াখ্য! অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। 

(১৪) “উত ত্বঃ”। বাগ্যোগবিং পণ্ডিতের শস্ত্রহস্তাবেতৃত্ব প্রতিপাদন 

করিবার জন্য পতগঞ্জলি বলিয়াছেন 
“উত ত্বঃ পশ্ঠন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃখল্ন শুণোত্যেনাম্। 
উতো ত্বশ্মৈ তন্বং বিসম্ত্রে জায়েব পত্য উশতী স্ুৃবাসাঃ ॥ 

উত ত্বঃ--অপি খন্বেকঃ পশ্যন্পপি ন পশ্টতি বাচম্। অপি খন্বেকঃ শুরল্পপি 
ন শুণোত্যেনামিতি । অবিদ্বাংসমাহার্দম। উতো ত্বন্মৈ তন্বং বিসত্রে তু 
বিবৃত । জায়েব পত্য উশতী স্ুুবাসাঃ। তদ্ যথা জায়! পত্যে কাময়মান। 
নুবাসাঃ ন্বমাত্বানং বিবৃণুতে। এবং বাগ, বাগবিদে স্থাত্মানং বিবৃণুতে। 

বাঙ নে৷ বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।”  ( মহাভাষ্য_পৃঃ ৪১-৪২, 

নির্ণয়সাগর )। 

পতঞ্জলির উক্তি লইয়! তন্ত্রবান্তিকে বলা হইয়াছে--“উত হু; পশ্যন্লিত্যপি 

লোকনিরুক্ত কল্পসূত্রমীমাংসা শ্রয়োৎপন্নপদার্থবাক্যার্থজ্ঞানপ্রশংসার্থ এব মন্ত্ে। 

বিজ্ঞায়মানো ন ব্যাকরণমাদ্রিয়তে 1 (পৃঃ ২১৫, কাশীসংস্করণ )। অর্থাৎ 
'নিরুক্ত কল্পস্থত্র এবং মীমাংসার পুষ্টি অবলম্বনপূর্ববক যিনি পদের এবং বাক্যের 
অর্থ অবগত আছেন তাহারই প্রশংসাতে মন্ত্রটা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ব্যাকরণের 

প্রশংসাতে নহে? । 

ভাষ্তোদ্.ত গ্লোকটী খগবেদের আঙ্গিরস-বৃহস্পতিপৃষ্ট বিষ্তানুক্তের একটা 

নন্থ (৮২২২)। মন্ত্রস্থ আবশ্টকীয় পদরাশির অর্থ এইরূপ--উত অপি তু। ত্বঃ 
কশ্চিং। তৃবম্মৈ কন্মৈচিং। তদ্বং তনূম্। উশতী কাময়মানা (জায়া)। সুবাসাঃ- 
শোভনবস্ত্রবতী। ছত্রিন্তায়েন বন্ত্রশব্দোইলঙ্কার সামান্যপরো! 'বোধ্যঃ।' অতএব 

নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রটার অর্থ এইরূপ বলা যায়_-“বেদকে কেহ বা দেখিয়াও 

দেখিতে পায় না, আর কেহ বা শুনিয়াও শুনিতে পায় না; কিন্ত 
সালঙ্কারা পত্রী যেমন প্রণয়বশতঃ পতিকামনায় তৎসমীপে স্বকীয় তনু 

প্রকাশ করেন, বেদও সেইরূপ প্রসন্নতাবশতঃ বিদ্বান্কে কামনা করিয়া তাহার 

নিকট আপন রহস্য উদ্ঘাটন করেন। ইহাতে নিয়ো-প্লেটোনিক্ সন্প্রদায়- 
প্রবর্তক ফাইলোর কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন--“ত্রহ্ধাভূতি 
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মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ উহ! ব্রহ্ধানুগ্রহের ফল। নিজগুণে স্বয় 

প্রকাশিত না হইলে মানুষ তাহাকে জানিতে পারে না। তবে অবস্থাবিশেষে 

বা স্থলবিশেষে আত্মপ্রকাশ করাও ত্রন্ষের স্বভাব” কথা অনঙ্গত নহে 
কারণ মুণ্ডকেও আমরা শুনিয়াছি__ 

“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লত্যে। ন মেধয়া নবহুনা শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্যস্তস্তৈষ আত্ম! বিবৃথুতে তনুং স্বাম্॥” (৩২৩)। 

মাগু.ক্যকারিকায় ভগবান্ গৌড়পাদও বলিয়াছেন-_-“্যং ভাবং দর্শয়েদ্ যন্য ত 
ভাবং স তু পশ্ঠতি।” 

পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে মন্ত্রটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে যিনি 

ব্যাকরণ জানেন না তিনি শান্ত্রাশি দেখিয়াও দেখিতে পান না বা শুনিয়াও 

শুনিতে পান না। অর্থাৎ অবৈয়াকরণ কখনও শাস্ত্রের রহস্তলাভে সমর্থ হন 

না। আর স্ত্রী যেমন পত্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, শাক্জ্ও সেইরূপ 

ব্যাকরণাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন! 

অতএব শান্ত্রাশির স্বরূপ যাহাতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় ত্জন্ব 

ব্যাকরণ-পাঠ একান্ত আবশ্যক। কুমারিল পতঞ্জলির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান 
হইয়া বলিতেছেন যে, মন্ত্রটী কেবল মীমাংসাজ্ঞানের প্রশংসায় আয়াত বলিয় 

ব্যাকরণের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই। আমরা বলি, এরূপ অবস্থায় 

অন্যান্য মনীষীদের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক । 

নিরুক্তবিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসায় এবং অজ্ঞানের নিন্দায় ভগবান যার 

এই মন্ত্টার এবং আরও একটী মন্ত্রের উপযোগ দেখাইয়াছেন। ভিনি 

' ম্পষ্ট বলিয়াছেন__“অর্থজ্ঞের প্রশংসায় ইহার উদ্দেশ বুঝিতে হইবে । 

নিরুক্তশান্ত্র ব্যাকরণের পরিশিষ্টবং সুতরাং নিরুক্তজ্ঞানে যাহা প্রযোজ্য তাহ 

ব্যাকরণজ্ঞানেও প্রয়োগ করা যায়। অতএব কুমারিলের ব্যাখ্যা ঠিক 
যাস্কান্মোদিত নহে । | 

ধথেদের উপোদ্ঘাতে বেদবিত্বম ভাষ্যকার সায়ণাচার্ধ্য এই মন্ত্রের যের? 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহাতে কেবল যাস্ক নহে, পতঞ্জলিও সম্পূর্ণভাবে সমধিও 

হন। অতএব এম্থলে উহার তাৎপর্য দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে । 

পয পুরুষ বেদার্থ জানেন না তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের পূরববথঘার 
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বলা হইতেছে যে, যিনি বেদ পাঠ করিয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহার অর্থ জানেন 

না, তিনি বেদবাক্য দেখিয়াও দেখিতে পান না। কারণ ব্যাকরণবিষয়ক 

একবচন-দ্বিবচনাদি জ্ঞানের অভাববশতঃ তাহার নিকট বেদরহস্য সম্যগ-ভাবে 

প্রতীয়মান হয় নী।” (ইহা মন্ত্স্থ প্রথম চরণের ব্যাখ্যা )। 

“কোনও ব্যক্তি অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণাদিপাঠপূর্বক বেদমন্ত্রাদি 

শ্রবণ করেন, কিন্তু মীমাংসাশান্ত্রে অনভিজ্ঞতাহেতু তিনি উহা৷ শুনিয়াও 

শুনিতে পান না। যেমন, শ্রুতি বলিয়াছেন-__“যাবতোইশ্বান্ প্রতিগৃহীয়াৎ 

তাবতো বারুণাংশ্চতুক্ষপালান্ নির্বপেৎ” অর্থাৎ যতগুলি অশ্ব প্রতিগৃহীত 

হইবে ততগুলি চতুক্ষপাল বরুণদেবতার জন্য নির্বপণ করিবে অর্থাৎ চারিটী 

শ্ময়পাত্রে সংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ করিবে । এস্থলে কেবল ব্যাকরণজ্ঞানে 

সিদ্ধান্তিত হয়--যিনি অশ্ব প্রতিগ্রহ করেন তাহারই এ যজ্ঞ বিধেয়, কিন্ত 

মীমাংসাশান্ত্রে অবধারিত হইয়াছে_যিনি অশ্ব দান করেন তাহারই এ যজ্ঞে 

অধিকার। অতএব কেবল শব্দজ্ঞানে বেদরহস্য উদ্ঘাটিত হয় না, কারণ 

দীমাংসাজ্ঞানও আবশ্তক।” (ইহা মন্স্থ দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা )। 

“বেদ কোনও যোগ্য ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন- ইহার দ্বারা 

ভাংপর্যাসহকৃত অর্থজ্ঞান প্রশংসিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত অনভিজ্ঞব্যক্তিদ্ব় 

হতে সম্যগভিজ্ঞব্যক্তির কথা বলিবার জন্য 'অপি'র অর্থে উত'শবদ্ধারা 

পক্ষ ব্যাবৃন্ত হইয়াছে । ধাহার বাকরণাদিজনিত অর্থজ্ঞান মীমাংসাশাস্ত্রান- 

সারে শোধিত হইয়াছে তাহারই নিকট বেদ আত্মপ্রকাশ করেন।” (ইহা 

মনস্থ ভুতীয় চরণের ব্যাখ্যা") । 

“চতুর্থপাদে একটা লৌকিক উপম| দেওয়া হসঈয়াছে। অভিপ্রায় এই 

বে, পতি. যেমন পত্বীক প্রণয়সহকারে দর্শন করেন এবং তাহার পরামর্শ 

ঠিকর বলিয়া মনে করেন, বিগ্ানিপুণ ব্যক্তিও সেইরূপ আদরে বেদকে দর্শন 

কারন এবং তদীয় ধন্ম ও ত্রঙ্গবিষয়ক উপদেশ হিতবুদ্ধিসহকারেই গ্রহণ 

করিয়া থাকেন |” (ইহ| মন্ত্স্থ চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা )। 

সায়ণাচার্ধ্য এস্থলে উভয়মতের সামপ্ীস্ত করিয়াছেন। তাহার কথায় 

উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণ এবং মীমাংস। উভয়শাস্ত্রই মন্ত্রটার লক্ষিত বিষয়। 

ইহা যদি আঙ্গিরস-বৃহস্পতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পতঞ্জলি এবং 

কুমারিল উভয়ই স্বপক্ষান্তুরাগ-বশতঃ মন্ত্রের একদেশমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন । 

১৫ 
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সুতরাং পতঞ্জলির বিরুদ্ধে কুমারিলেরও অনুযোগ করিবার কিছুই নাই। 

কারণ শাবরভাষ্যে অবধৃত হইয়াছে__“যশ্চোভয়ো! ধোষো নাসাবেকস্ত বা” 

(৮৩।১৪)। আবার শ্লোকবান্তিকে কুমারিল স্বয়ং বলিয়াছেন__ 

 *্যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। 

নৈকঃ পর্য্যমুযোজাঃ স্যাৎ তাদ্রগর্থ-বিচারণে ॥” * 

যেখানে পতঞ্জলি কুমারিল এবং সায়ণাচার্য্োর ম্যায় মনীষিগণ ভিন্ন ভি 
প্রস্তাব করিয়াছেন, সেখানে কিছু বলিবার প্রবৃত্তি আসিলেই মনে হয়_-“কিমা- 

উরকবণিজে। বহিত্রচিন্তয়া” ৭ । এই তিনজন শাস্ত্রধুরীণের মধ্যে সায়ণাচার্ধাই 

সর্ব্বাপেক্ষা অর্বাচীন, সুতরাং তিনি উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া প্রাচীনদের 

মর্য্যাদা অক্ষুঞ্ণ রাখিয়াছেন। তাহার ভাষ্য পড়িলেই মনে হয় 

“স্ষুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীরুতমর্থগৌরবমূ। 
রচিতা পৃথগর্থতা গিরাং ন চ সামধ্যমপোহিতং কচিং ॥ 
উপপত্তিরুদান্ৃত। বলাদন্ুমানেন ন চাগম? ক্ষত) । 

ইদমীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রসভং বক্তমুপক্রমেত কঃ” 

বন্তগতি এরূপ হইলেও চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু বলিব_ 

“অবিতৃপ্ততয়। তথাপি মে হৃদয়ং নির্ণয়মেব ধাবতি।” 

বিষ্যানুক্তের 1 ভাষ্যোদ্ধত-মন্ত্রে পরা বিদ্যা, অর্থাৎ ব্রন্মবিছা। স্তৃত হইয়াছে! 

সেইজন্য বৃহদ্দেবতায় ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন__ 

“যজ জ্যোতি: পরমং ব্রহ্ম যদ্যোগাৎ সমুপাশ্ম,তে । 

তজজ্ঞানমভিতুষ্টাব সৃক্তেনাথ বৃহস্পতি? ॥” 

মন্ত্রী নিরুক্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তথায় ভাস্করপুত্র ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন' 

'উত স্ব: ইত্যাদি মনতরটা বি্াপ্রশংসায় আঙ্মাত হইয়াছে। এমন কি, তিনি 
শপ ত আপাশীশিসীটিশী তা তিন 

*. পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“্যশ্টোভয়ো দোষে! ন. তমেকশ্চোস্তো ভৰি, 

( মহাভাত্ত ৬১1৯ )। 

1 অর্থাৎ আদার ব্যাপারী, জাহাজের চিন্তা কেন? 

1 'লমপ্ণমুষিবাক্যং হি সুক্রমিত্য ভিধীয়তে'-_বৃহদ্দেবতা | 



উপ্পোদঘাত ১১৫ 

প্পক্ষানুরাগবশতঃ নিরুক্তপক্ষে মন্ত্রটার ব্যাখ্যা আকর্ষণ করেন নাই। এরূপ 

অবস্থায় বিগ্াশব্দে কি কেবল মীমাংসা-ব্যাকরণই লক্ষিত হইতে পারে ? 

মুণকে আয়াত হইয়াছে__“দ্ধে বিষ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চেতি”” (১/৪)। 

অর্ধা দ্বিবিধ বিদ্ভা অবগত হইবে-_-পরা এবং অপরা। অপর বিদ্যা বলিলে 

শকত্রক্গ বুঝিতে হইবে । কারণ ব্রহ্ষাবিন্ূপনিষদের ঘোষণা আছে 

“দ্বে বিষ্যে বেদিতব্যে শব ব্রহ্ম পরং চ যৎ। 

শব্রত্রন্মণি নিষ্াত? পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছাতি ॥” (১৭)। 

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, অপরবিগ্ঠানামক শবত্রক্ম অবলম্বন করিয়া পরা 

বিভা লাভ করা যায়। এখন আমরা বলিব_বিষ্াস্ৃক্তের বিষ্যাশবদ্ধারা 

বিদ্যাসামান্তাই উদ্দিষ্ট কেবল মীমাংসা বা ব্যাকরণ বা উভয় উদ্দিষ্ট নহে। 

এইজন্য “উত ত্বঃ পশ্যন্ন'**” ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ছুর্গাচাধ্য লিখিয়াছেন_- 

এবমস্যামুচীয়ম্ 'অর্থজ্ঞপ্রশংসা"। (নিরুক্তভাষ্য-_পৃঃ ৮৮, দাধিমথসংস্করণ )। 

বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন__ 

“পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধন্মশাস্ত্রাঙ্গমি শ্রিতাঃ। 
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধশ্মস্য চ চতুর্দশ ॥৮ (১/৩)। 

কিন্তু বিষুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে__ 

“অঙ্গানি বেদাশ্ত্বারো! মীমাংসা শ্যায়বিস্তরঃ। 

ধর্মমশান্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ ॥ 

আয়ুর্ব্বেদো ধন্গুবর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 

অর্থশান্ত্র চতুর্থং চ বিদ্যা হাষ্ঠাদশৈব তাঃ।” 

অঙ্গানি অর্থাৎ যড়ঙ্গ। যড়ঙ্গের শ্রুতিতুল্যত্ব ত্রেতাযুগে প্রসিদ্ধ ছিল। 
প্রডাবলীকার শল্তু ভট্র বলেন__“মন্তত্রাহ্মণয়ো বেদনামধেয়ং ঘড়ঙ্গমেক ইতি 

গৌতমন্ৃতেঃ স্পষ্টমৈব তেষাং বেদত্বমপি প্রতিপাদিতম্।” ( ভাট্রদীপিকা- 

প্রভাবলী_-পূঃ ৫৯, নির্ণয়সাগর )। গৌতমস্থৃতির সম্বন্ধে পরাশরোপপুরাণে 

লিখিত আছে__ 
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“ককতে তু মানবো ধর্ন্ত্রতায়াং গৌতম: স্মৃতঃ | 
 দ্বাপরে শঙ্ঘলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মুতঃ॥৮ (১ অঃ)। 

কিন্তু গৌতমস্মতির টাকাকার লিখিয়াছেন_-“বস্তুত্ত ষড়ঙ্গানি ন বেদ: 
তথাপি তানি ধর্মে প্রমাণমেব। প্রমাণং দ্বিবিধং সাক্ষাংপ্রমাণং পরম্পরয় 

প্রমাণং চেতি। যদ্ভপি ষড়ঙ্গানি সাক্ষান্ন প্রমাণং তথাপি প্রমাণভূতপরোগ- 
বদসুমানদ্বারা ধর্মে গ্রমাণমিত্যাশয়েন বেদত্বমিত্যুক্তম্।” ষড়ঙ্গ অর্থাং শিক্ষা 
কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ; এবং জ্যোতিষ । ভাটদীপিকার প্রভাবলীতে লিখি 
আছে--“তত্র সর্ধবেদসাধারী “অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামী'ত্যাদিপঞ্চখণ্তাত্বিকা 
পাণিনিপ্রণীতা, অন্যেশ্চ মুনিভিঃ প্রতিবেদশাখং ভিন্নরূপতয়া প্রাতিশাখা- 
সংজ্য়া প্রণীতা চ শিক্ষা। কল্পাঃ শাখাস্তরীয়াঙ্গোপসংহারেণ বৈদিকামুঠান, 
ক্রমবিশেষজ্ঞানায় বোধায়নাপস্তস্বাদিমুনিভিঃ প্রণীতাঃ | বৈজাবাপ্যাশ্বলায়ন 
দ্রাহ্ায়ণাদিমুনিপ্রণীতানাং স্থত্রাণামত্রৈবান্তর্ভাবঃ | তদুক্তং বাস্তিকে_ 

“সিদ্ধরূপঃ প্রয়োগে যৈঃ কর্্ণামন্ত্রগম্যতে | 

তে কল্পা লক্ষণার্থানি স্ত্রাণীতি প্রচক্ষতে ॥' ইতি । 

ব্যাকরণমঞ্াধ্যায়্যাত্বকং মহেশ্বরপ্রসাদাদ ভগবতা৷ পাঁণিনিনা প্রণীতং মাহেশরমূ। 
কৌমারাদিব্যাকরণানি ন বেদাঙ্গমূ, লৌকিকপদমাত্রসাধু্প্াখ্যানপরস্থাং। 
নিরুক্তং ভগবতা যাসক্কেন. “মায়ায়; সমায়াত' ইত্যাদিন! ত্রয়োদশাধ্যাষ্যাত্বক 

প্রণীতম্। নিঘণ্ট,সংজ্ঞকপঞ্চাধ্যায়াত্মকন্য গ্রস্থস্য যাক্কগ্রণীতস্ত তদিতরকোশানা; 

চৈবাত্রৈবান্তর্ভাবং। জ্যোতিষং চ ভগবতাহহদিত্যেন গর্গাদিভিশ্চ প্রণীতস্। 
ছন্দস্ত ভগবতা৷ পিঙ্গলেনাষ্াধ্যায্যাত্মবকং প্রণীতম্। ( ভাট্রদীপিকা প্রঃপৃঃ ৪৭ 

নির্ণয়সাগর )। 

বেদাঃ অর্থাৎ খণেদ যজুরেদ সামবেদ এবং অথর্ধবেদ। এই সকল 

বেদের বন্ধ শাখা ছিল। ষড়গুরুশিত্য বলিয়াছেন__ 

“একবিংশত্যবযুক্তমুগবেদমৃষয়ে। বিদুঃ। 
সহত্রাধবা সামবেদো যজুরেকশতাধিকম্। 

নবাধ্বাইর্ব্বণাখ্যেতি'***************" |” 

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন-_-“একশতমধ্বূর্যশাখাঃ সহঅবর্| সামবেদ একবিংশ 
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ভিধা বাহ্ চ্যং নবধাথরবর্ধণো বেদঃ1” ( মহাভাম্ত-_পৃঃ ৯, কীল্হর্ণ,)। বেদসম্থন্ধে 

উক্ত হইয়াছে 
«প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বৃধাতে। 

এনং বিদস্তি বেদেন তম্মাদ্ বেদস্ত বেদতা। ॥৮ 

যশোধরেন্দ্র অর্থাৎ জয়মঙ্গল বলিয়াছেন__“ধন্মস্যালৌকিকত্বাৎ তদভি- 

ধায়কং শাস্তরং যুক্তমূ। তঙ্ছাস্্ব পৌরুষেয়মপৌরুষেয়ং চ। তত্র পূর্ববমভি- 

শঙ্কনীয়ং “কিমিদং সত্যং মিথ্যা বেতি। পুরুষা হি রাগাদিভিরবিদ্ধায় 

চোপপ্লুতা বিতথমপি ক্রবস্তি। অপৌরুষেয়ং চ বেদাখ্যং পুরুষসম্বন্ধাভাবাদ্ 
অদৃষ্টমনভিশঙ্কনীয়ম্। যথোক্তম্ব 

“দোষাঃ সম্তি ন সম্ভীতি পৌরুষেয়স্য যুজাতে। 

বেদে কর্তৃরভাবাত্ত, দোষশক্কৈব নাস্তি হি” ” 
(১১।৩১ কামন্ুত্রীয় ব্যাখ্যা! )। 

মীমাংসাদি লইয়া প্রভাবলীতে লিখিত আছে---“পুরাণাদিচতুষ্টয়ং বেদানা- 
মুপাঙ্গমিতি ব্যবহ্িয়তে । (পৃঃ ৪৪ )। মীমাংসা-_'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসে'ত্যাদিনা 

জৈমিনিপ্রণীতা দ্বাদশাধ্যায়ী সক্কর্ষণকাণ্ডাত্মবিকা চতুরধ্যায়ী চ কন্মমীমাংসা, 
“মথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেপ্ত্যা্দিনা ব্যাসপ্রণীতা চতুরধ্যায়ী শারীরকমীমাংসা 

১।” (পৃঃ ৪৩)। ন্যায় দ্বিবিধ--গৌতমোক্ত এবং কণাদোক্ত। গৌতমোক্ত 
প্চগ্যায়ীর নাম আত্বীক্ষিকী, আর কণাদোক্ত দশাধ্যায়ীর নাম বৈশেধিকদর্শন। 
ধণ্মশাক্সকারগণের মধ্যে ২০ জনের নাম যাজ্ঞবক্ষ্যসংহিতায় লিখিত আছে" 

“ম্ত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবন্ধ্যোশনোহঙ্গিরাঃ | 

যমাপস্তশ্বসংবর্তা; কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ 

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । 

শাতাতপো। বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশান্ত্রপ্রয়োজকা? ॥৮ (১৪৫ )। 

এতদব্যতীত আরও ন্মৃতিকার আছেন, যেমন-_শাকটায়ন,« গোভিল, 
দেবল, লবঘুবিষু, লঘুশঙ্খ, লঘুশাতাতপ, লবঘুহারীত, লঘঘাশ্বলায়ন, বৃদ্ধ- 

শাতাতপ, বৃদ্ধহারীত, বৃহদ্যম, বৃহপ্ন্থ ইত্যাদি। বৃদ্ধগৌতমসংহিতার মতে 

*চতুরবরচিস্তামণি, শ্বতিচন্দ্রিকা, নির্ণয়সিন্ধু এবং শ্রান্ধমযুখাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় খে, 

শাকটামনেরও স্বডি গ্রন্থ ছিল। 
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আবার শাকল, গোপালিত, আত্রেয়, উমামহেশ্বর, নন্দী, ত্রন্ধা, কুমার, ধু, 
ক্রৌর্চ, বৈশ্বানর, ভার্গব, মাগুব্য, কৌশিক, কুকৃত, কুণী ( কুণিন্),বিশ্বমিত 
অগস্ত্য, মৌদ্গল্য শাণ্ডিল্য, তুলহায়ন, বালখিল্য, সপ্তধি, মহেন্দ্র, দ্বিতীয় 
বৈশ্বানর, মাতঙ্গ, সৌরত, পিক্বর্শ, বসুপালিত, উদ্দালক, উখনেয়, বিশ্ব, ধন 
মাগধ-_ইহারাও স্মৃতিকার। ভাটদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত আছে_ 
“ধর্মশান্্রং তু বর্ণাশ্রমধর্্মবিশেষাণাং বিভাগেন প্রতিপাদকং তন্বংস্মৃতি 

প্রবর্তকপ্রণীতম্। তে চ মন্বত্রিবিষ্ঙ্গিরোহারীতযাজ্ঞবন্ধ্যযমাপত্তস্বসংবর্. 
কাত্যায়নবৃহম্পতিপরাশরব্যাসশঙ্মলিখিতদক্ষগৌতমশাতাতপবশিষ্ঠাদয়ো। ধধ্মশান 
প্রবর্তকা ইতি যাজ্জবন্ধ্যোক্তাঃ, তথা 

“তেষামপ্যিরোব্যাসগৌতমাক্র্যশনোযমাঃ | 

বসিষ্টদক্ষসংবর্তশাতাতপপরাশরাঃ। 
বিষ্খাপস্তম্বহারীতাঃ শঙ্খ; কাত্যায়নো গুরুঃ। 

প্রচেতা নারদো যোগী বোধায়নমনূ তথা ॥ 
নুমন্তঃ কাশ্ঠপো বন্রুঃ পৈঠিনো ব্যান এব চ। 

সত্যত্রতো৷ ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কাঞ্চগীজিনিস্তথা ॥ 
জাবালি জর্মদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষি ত্রর্মাসংভবঃ। 
ইতি ধশ্মপ্রণেতারঃ ট্ত্রিংশদৃষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥' 

ইতি পৈঠিনোক্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।৮ রামায়ণ-মহাভারতাদি ধরম্মশান্ত্রের অন্তর্গত। 

সেইজন্য প্রভাবলীতে লিখিত আছে-_“মহাভারতরামায়ণসাংখ্যপাতঞ্জলপাশুপত- 

বৈষ্ণবাদীনাং চ ধর্মশান্ত্র এবান্তর্ভাবঃ। সাংখ্যশান্ত্ং ষড়ধ্যায়ং ভগবতা কপিলেন 

প্রণীতম্। তথা পাতঞ্জলং পাদচতুষ্টয়াত্বকং পতঞ্জলিনা প্রণীতম্। পাণুগত, 

ভগবতা পশুপতিনা পঞ্চাধ্যায়ং প্রণীতম্। শৈবমন্ত্শান্ত্স্য পাশুপত এবান্তর্াবঃ। 

এবং বৈষ্ণবং নারদাদ্িভিঃ কৃতম। পাঞ্চরাত্রস্তাত্রেব বৈষ্ণবমন্তরশাস্ত্েহস্তর্ভাবঃ। 

কেহ কেহ তন্ত্রকে বেদবাহা বলেন। এ কথা ঠিক নহে। শিবশক্তির উপামন 
লইয়াই তন্শাস্ত্রের আবির্ভাব। বেদে আয়াত হইয়াছে__“সদাশিবঃ শক্যাত্থা' 

(হংসোপনিষং ২)। শ্বেতাশ্তরীয় মন্ত্রে আয়াত হইয়াছে-_“পরাস্ত শর্ত 
বিবিধৈব শ্রয়তে”। পরমত্রদ্ধের যে শক্তি হইতে স্ৃষ্টিস্থিতিলয়ের অধিষঠাতী 

দেবতা ত্্বিষুমহেস্বররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহাই তন্ত্রের আস্তা শি 
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এইজ রামপূর্ববতাপিম্থ্যপনিষদে আয়াত হইয়াছে--“শক্তয় স্ত্রিত্র এব চ।” 
বরাহপুরাণে ম্মৃত হইয়াছে__ 

“পরমাত্মা যথা! দেব এক এব ত্রিধ! স্থিতঃ। 

প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবে |” 

শৃত্তি বলিয়াছেন__“সর্ববশক্তিং পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।” গৌরীসংহিতায় 
ম্বুত হঈয়াছে__ 

“জ্ঞানমিচ্ছ। তথ! ক্রিয়া গৌরী ত্রাঙ্ষী তু বৈষ্ণবী। 
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিত যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥৮ 

মুতরাং কুক্জিকাতন্ত্র ঠিক বলিয়াছেন__ 

“ব্রহ্মাণী কুরুতে স্যষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন। 
অতএব মহেশানি ব্রহ্ম। প্রেতো ন সংশয়? ॥ 

বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিঃ কদাচন। 
অতএব মহেশানি বিফুঃ প্রেতে। ন সংশয় ॥ 
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাং ন তু রুদ্রঃ কদাচন। 

অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥” 
এইরূপ বস্ত্রগতিহেতু আনন্দলহরীতে শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদবৈতবাদী হষ্য়াও 

্মীকার করিয়াছেন-__ 

“শিবঃ শল্য যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং 

নচেদেবং দেবো ন খলু কুশল; স্পন্দিতুমপি |” 

কেবল শঙ্করাচাধ্য নহে, বিদেশী হইয়াও 1101)01 ১1001700 লিখিয়াছেন-__ 

1 9108৭090090 001). 77100066000 শেখান 010. অর্থাং 

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সেই একমাত্র শাশ্বতী অনন্তশক্তি হঈতে প্রাদুর্ভৃত 
হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরাতাপিম্ুপনিষত, ব্রিপুরোপনিষত, দেব্যুপনিষং- 
্রস্থতি শ্রোতগ্রন্থ এবং খঙ্েদের দেবীস্মক্তাদি দেখিলে তন্ত্রকে বেদবাহা বলা 
যায় না। তত্ত্বের বেদবাহ্যত্ব দূরে থাকুক, মহানির্বাণের তৃতীয়পটলে স্মত 
হইয়াছে--. 

“শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব ন শৈবা ন চ বৈষঃবাঃ। 
উপাসতে যতো দেবীং গায়ন্ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥” 
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অতএব ্ত্শাস্তর ধর্মশান্ত্রের অন্তর্গত। পুরাণোপপুরাণও ধর্মশান্ত্রের মধ্যে গণা 
সুতরাং ইহাদিগকেও বেদোপাঙ্গ বলিতে হইবে। পুরাণসন্বন্ধে বন্পুরাণী় 
সম্ভবকাণ্ডে লিখিত আছে-_ 

“তত্র শৈবানি শৈবঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ দ্বিজোত্বমাঃ | 

মার্কগ্ডেয়ং তথ লৈঙ্গং বারাহং স্কান্দমেব চ॥ 

মাতস্যমন্তত্বথা কৌন্মং বামনঞ্চ মুনীশ্বরাঃ। 
ব্রহ্মাগ্ঞ্ দশেমানি ত্রীণি লক্ষাণি সংখ্যয়! ॥ 

%! ্ %; 

বিষ্ণো হি বৈষ্ণবং তচ্চ তথা ভাগবতং তথা ॥ 

নারদীয়পুরাণঞ্চ গারুড়ং বৈষণবং বিছুঃ। | 

্রাহ্মং পাগ্মং ত্রহ্মাণে। ছে অগ্নেরাগ্নেয়মেককম্॥ 
সবিতু ব্রন্মবৈবর্তমেবমষ্টাদশ স্মৃতম্।৮ (২৩০-৩৫)। 

উপপুরাণসম্বন্ধে কৃর্মপুরাণে লিখিত আছে__ 

“আছ্িং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমত: পরম্। 

তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্॥ 
চতুর্থ, শিবধন্মাখ্যং সাক্ষাননন্দীশভাধিতম্। 

দুর্ববাসসোত্তমাশ্চর্যযং নারদীয়মতঃপরম্ ॥ 

কাপিলং বামনধ্ৈব তখৈবোশনসেরিতম্। 
্রন্মাণ্ বারুণধ্ৈব কালিকাহ্বয়মেব চ॥ 
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সব্ধবার্থসঞ্চয়ম। 
পরাশরোক্তং মারীচং তখৈব ভার্গবাহবয়স্॥৮ (১অ$১১৭-২০ শ্রোকা।, 

এই সকল উপপুরাণ ব্যতীত ধর্্নপুরাণ বৃহদ্র্মপুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েকখা 

উপপুরাণ আছে। আমুবেরধদ ংমু্ববদ, গান্ধবর্বেদ এবং অর্থশান্ত্র-উপবে 
নামে প্রসিদ্ধ । 

চরণব্যুহের মতে আমুর্বেদ খখেদের উপবেদ। ব্রহ্ম! আমুর্েদকে অ 

ভাগে বিভাগ করেন--শল্যতন্ত্, শালক্যতন্ত্র কায়চিকিৎসাতন্ত্, ভূতবিগ্ঞাত 

কৌমারভৃত্যতন্,। অগ্রদতন্ত, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র। প্রচ্থানত 
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মধূষুদন সরন্বতী বলিয়াছেন__“তত্রায়ুবেদক্াষ্টো স্থানানি ভবস্তি স্ৃত্রং শারীর- 

'মন্রিয়ং চিকিৎসা নিদানং বিমানং কল্পঃ সিদ্ধিশ্চেতি।” মধুস্দন সরস্বতীর 

সাত কামশাস্ত্র ইহার অন্তর্গত । তিনি লিখিয়াছেন_-“কামশাস্ত্রমপ্যাঘুর্বেদাস্ত- 

দতমেব1” বর্তমানকালের শারীরবিদ্যা (1/1590108 ), শারীরসংস্থানবিজ্ঞান 

(,$10101019), শক্স্লোপচারবিদ্। (301%9:), ভৈষজ্যবিজ্ঞীন (1150901য)1710080), 

চিকিৎসা-তত্ব (10100081165), রোগনিদান (1১1019105) এবং ধাত্রীবিদ্যা 

(10,109) প্রভৃতিবিষয় প্রাগুক্ত শল্যশালক্যাদি অগ্টাঙ্গের মধ্যেই অস্তভূতি 

হইতেছে । 
চরণব্যহে স্মৃত হইয়াছে__“অথর্ববেদস্ত শস্্রশান্ত্রাণি ।” কিন্তু এ সম্বন্ধে 

মতভেদ আছে। কারণ শাস্ত্ান্তরে কথিত হইয়াছে-_-“যজুব্বেদক্যোপবেদো 

ধগবেরদঃ1” ধন্ূর্ব্বেদ চারিপাদে বিভক্ত- দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ 

এবং প্রয়োগপাদ । ধন্থুঃশব্দ চাপার্থে রূঢ় হইলেও তদ্দারা চারিপ্রকার আয়ুধ 

গৃহাত হইয়াছে । সেইজন্য প্রস্থানভেদে মধুস্দন সরস্বতী লিখিয়াছেন_-“তত্র 

ধনুঃশবকশ্চাপে বরূঢ়োহপি চতুধিধায়ুধবাচী বর্ততে। তচ্চ চতুবিধং__মুক্তম 

অমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্মুক্তঞ্। তত্র মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়গাদি, 

মু্জমুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি, যন্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমন্ত্রমিত্যুচ্যতে । 

অমক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে |” 
গান্ধবর্ববেদ সামবেদের উপবেদ । এ সম্বদ্ধে মধুসৃদন সরন্বতী লিখিয়াছেন_ 

“এবং গান্ধর্ববেদশান্্বং ভরতেন প্রণীতম্। তত্র নৃত্যগীতবাগ্যভেদেন বনুবিধোহ্র্থঃ 

গ্রপঞ্চিতঃ ৷ দেবতারাধননিধ্বিকল্পকসমাধ্যাদিসিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ববেদব্য প্রয়োজনম্।” 

অর্থশান্ত্র অথব্ববেদের উপবেদ। নীতিশাস্ত্রাদি ইহার অন্তর্গত। এইজন্য 

প্রস্থানভেদে লিখিত আছে--“এবমর্থশান্ত্রঞ্চ বহুবিধং নীতিশাস্ত্রমশ্বশাস্ত্রর গজ- 

শান্্ং শিল্পশান্ত্র সুপকারশান্ত্রং চতুঃযষ্টিকলাশাস্তরং চেতি।” বৃষ্ষায়ুেরবদ চতুঃযষ্টি- 

কলার অস্তর্গত। কিন্তু অগ্নিপুরাণের মতে অস্ায়ুর্বেদ গজায়ুধেদ এবং বৃক্ষায়ুবেদ 

আয়ুবেদেরই অস্তর্গত। (২৮১--২৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

_. প্রাগ্বধিত বেদ বেদাঙ্গ বেদোপাঙ্গ এবং উপবেদ ধাহার আয়ত্ত 

হইয়াছে, তিনিই বেদের নিগুঢ় রহস্য দেখিতে পান এবং শুনিতে পান। 
কেবল ইহাও নহে, অন্ুকম্পাবশতঃ বেদাখ্যব্রক্ম তাহারই নিকট আত্মপ্রকাশ 

করিয়া থাকেন। মনে হয়, ইহাই মন্রষ্টা বৃহস্পতির হৃদ্গত অভিপ্রায়। 
১৬ 
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(১৫) “সক্তুমিব”। অপশব্দের পরিবর্তে স্ুশবের প্রয়োগে ত্রান্ধী প্রঃ 

সন্ভাব দেখাইবার জন্য পতগ্জলি বলেন-__ 

*সক্তু,মিব তিতউন| পুনস্তো যত্র ধীরা মনসা! বাচমক্রত। 

অত্র। সখায়; সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী নিহিতাধি বাচি। 

সম্ত,ঃ সচতে দুর্ধাবো ভবতি । কসতে ধা বিপরীতাদ্ বিকসিতো ভবতি। 

তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্ধ! তুন্নবদ্ধা। ধারা ধ্যানবন্তুঃ| মনসা প্রজ্ঞানেন। 

বাচমন্রুত বাচমকৃষত । অত্র! সখায়; সখ্যানি জানতে । অত্র খায়; সম্থ: 

সখ্যানি জানতে সাযুজ্যানি জানতে । ক? য এষ দুর্গে। মার্গ একগম্যে। বাগ 

বিষয়ঃ। কে পুনস্তে? বৈয়াকরণাঃ। কুত্ত এত ? 'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী নিহিতাধি 

বাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মী নিহিত। ভবতি। লক্ষ্মী লক্ষণাদ্ ভাসনাং 

পরিবৃঢ়া ভবতি।” ইহার নিক্ষষ এইরূপ: “লোকে যেমন চালনী ( মতান্তরে 

নূর্প) দ্বারা সক্তরাশির আবজ্জনা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শোধন করি 

সারাংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যাকরণজনিতবৃদ্ধিদ্ারা 

বাক্রাশি হইতে অসাধুশব্দ পরিত্যাগপুর্বক সাধুশ গ্রহণ করেন। 

এই উপায়ে তাহারা সকল বিষয়ে সমদশী হইয়া! ত্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, 

কারণ ভেদবুদ্ধির অভাবহেতু তাহাদের অমৃতময়বাক্যে ব্রান্ষী শ্রী বিরাজ 

করেন ইহা লইয়া! তন্বান্তিকে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে -“সক্ত.মি? 

তিতউনেত্যেযোইপ্য বিপ্লুতস্বাধ্যায়াধায়ননিম্মলবেদাক্ষরা্থজ্ঞানপ্রশংসার্থং পুবববদের 

বর্ণনীয়ঃ। (পৃঃ ২৭০, আনন্দাশ্রম )। অর্থাৎ নিরন্তর স্বাধ্যায়চর্চাদ্ধারা 1 ধাহার 

বেদার্থজ্ঞান নির্মল হইয়াছে তাহারই প্রশংসায় শ্লোকটা উদ্দিষ্ট, ব্যাকরণজনিত 

জ্ঞানের প্রশংসায় নহে।' 

ভাস্তোদ্ধংত শ্লোকটা আঙ্গিরস-বৃহস্পতিৃষ্ট বিদ্যান্ক্তের অন্য একটা 

মন্ত্র। (খখেদ ৮২২৩ বা ১০৭১।২)। বৃহস্পতি ইহার দ্বারা পরমপুরুষাথ- 

সাধন ব্রহ্মজ্ঞানের স্তি করিয়াছেন। শবব্রক্ষদ্বারা ইনি পরক্রক্ম লা 

করেন বলিয়া বৃহদ্দেবতায় ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন_“যজ্জ্যোতি; পর, 

্রন্ষ” ইত্যাদি। 

পতঞ্জলির বহুপূর্রবে এই মন্ত্রটা যাস্কের টির আচরিত হইয়াছে। 

(নিঃ ৪৯)। সজসম্বন্ধে ছুর্গাচাধ্য বলিয়াছেন__“সম্তও সচতেঃ সহি 
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নৃশ্মত্বাং সচতি সং্লিম্যত্যঙ্গে। ততো! দুরধাবো ভবতী'ত্যুপপত্তিঃ। ছুঃখং 
ধাবাতে প্রক্ষাল্যত ইত্যর্থ;।” অভিপ্রায় এই যে, হূর্ধাব বা ছুঃশোধনীয় 

বলিয়। ইহার নাম সক্তৎ হইয়াছে। অথবা কস্ধাতু নিপাতনে বিপরীত 
হইলে সক্ হয় এবং ইহাতেও সক্তুপদ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অর্থ হইবে__ 
যাহা বিকসিত বা বিপুষ্পিত হয়। “তিতউ'শব্দসম্থন্ধে যাস্ক বলিয়াছেন-_ 
“তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্বা তুম্ববদ্া তিলমাত্রতুম্নমিতি বা।” 

হাতে “তিতউ'শব্দের অর্থ হয়_চালনী। সায়ণাচাধ্য বলেন--পরিপুয়তে 

অনেনেতি, যদ্ধা তত। নিস্ততা ভৃষ্টয়; (ভৃষ্টঘবাদয়:) অত্রেতি তিতউঃ। 

হণোতে উঃ সন্বচ্চেতি। সম্বন্ভাবাদ্দিত্রম। উক্তনির্বচনেন শুর্পেণ সক্তুমিব 
ঘথা কশ্চিং সক্ত,ং ছুদ্ধাবং পুনাতি তদ্বং। প্রকৃতিতঃ প্রত্যয়তশ্চ শবান্থং- 

পুনন্তে ধীরা ধীমন্তে! বিদ্বাসো যত্র যম্মিন কালে বিদ্ধংসভ্মে বা মনসা 

্রজ্বাযুক্তেন বাচম্ অক্রত অকুষত কুর্বস্তি। করোতে লু্ডি রূপম” । ইহাতে 
টগপন্ন হয় যে, সায়ণাচাধ্য 'তিতউ'শব্দ কেবল চালনীর অর্থে নহে, শুপার্থেও 

গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, এখানে শূর্পার্থই ভাল। কারণ বিদ্ধান্ 
অন্যবহাধ্য বস্তু ত্যাগ করিয়া ব্যবহারযোগ্য বস্তু রক্ষা করেন, শুর্পও তুষাদি 
ত্যাগ করিয়। ভূষ্টাংশ রক্ষা করে। কিন্তু অবিদ্বান অব্যবহাধ্য বস্তু রক্ষা 

করিয়া ব্যবহার্ষ্য বস্তু ত্যাগ করেন, আর চালনীও অব্যবহাধ্য তুষাদি রক্ষ। 

করিয়া ব্যবহার্য ভৃষ্টাংশ পরিত্যাগ করে। সেইজন্য লোকে বলে 

“শুর্পবদ দোষমুৎহজ্য গুণং গৃহ্ৃপ্তি সাধবঃ | 
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী ত্রসাধুস্তিতউ ধথ। ॥৮ 

যাস্ক তিতউশব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু পুংলিঙ্গেও উহার 
প্রয়োগ দেখা যায়। 'কুদ্রচ্িদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ ম্মৃতম্,”_-এরূপ 

বচন থাকিলেও বৈজরন্তীকার যাদব প্রকাশ বলিয়াছেন-__“প্রশ্ফোটনং শূর্পমন্ত্র 
ন স্বী তিতউ চালনী।” আর কোষকার অমরসিংহ স্পষ্ট লিখিয়াছেন__ 
িলশী তিতউঃ পুমান্।” কিন্তু মন্ধদ্রষ্টী কোন্ লিঙ্গে শব্খটী প্রয়োগ 
করিয়াছেন তাহা নির্ণয়যোগ্য নহে। 

কাতস্ত্রের পরিশিষ্টে সন্ধিপ্রকরণস্থ “চর্করীতাভ্যাসম্য” (৩৩) এই শ্থৃত্রের 

বগিতে শ্রীপতি বলিয়াছেন-__তন্ধাতুর উত্তর ডিতউ-প্রত্যয়দ্বারা তিতউ-শব্দ 
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নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে টীকাকার গোগীনাথতর্কা চার্ষ্য বলেন--ছুইট 
পদের মধ্যে সন্ধির বৈকল্পিক ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু তিতউ-শব একপ্ 
হইয়! £তিতো” হইল না কেন? কারণ “ডিভউ' প্রত্যয় করা সত্বেও যি 
ওকার হয় তবে “ডিতো' প্রতায় করিলেই হইত। অতএব উক্কারাম 
প্রত্যয়ের ফলেই সন্ধির অভাব বুঝিতে হইবে।” 

ন্স্থ 'বত্র'পদ লইয়া নিরুক্তে ছূরগাচারধ্য বলিয়াছেন__“যত্র যশ্মিন সমানে 
যজ্ঞে বা”। ধীরশব্দ লইয়া যাস্ক বলিয়াছেন--“ধীরাঃ প্রজ্ঞানবন্তে! ধ্যানবন্ত:" 
মন্্স্থ অন্যাংশের ব্যাখ্যায় ছূর্গাচার্্য লিখিয়াছেন_-“মনসা পরিপবনস্থানীয়ন 
পরিপুয় বিনিশ্চিত্য শবার্থন্যায়যুক্তাং বাচম্”। তিনি আবার বলিয়াছেন - 
“তত্র সখায়ঃ সমানাখ্যানাঃ সমানাখ্যানানামেব সমানেষু শাস্তরেমু কৃতশ্রমাণাম, 
তদ্যথা__বৈয়াকরণানাং বৈয়াকরণ এব নৈরুক্তানাং নৈরুক্তা এব") 
সায়ণাচাধ্য লিখিয়াছেন__-“পুনস্ত ইত্যাদি নিরুক্তমন্ত্সন্ধেয়ম্”। এই এইকাপ 

শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

কুমারিলের মতে ইহার দ্বারা বেদজ্ঞান স্তত হইয়াছে, আর বেদদ্রান 
শব্দজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া! পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

পতঞ্রলি কিছুই নৃতন বলেন নাই, কারণ নিরুক্ত হইতে তিনি যাক্ষের 

কথাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। তবে যাস্কের কথা হইতে তিনি ব্যাকরণ 
পক্ষেই উপপত্তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং এস্থলেও কুমারিল পতঞলির বিরোধী 
হইয়াছেন। এমন কি, তাহার বিরুদ্ধে স্বগোর্ীনিষ্পম্ন ভাট্রদীপিকার ব্যাখা 
স্থানীয় ভাটচিন্তামণিগ্রন্থে এই মন্ত্রটা এবং প্রাগুক্ত মন্ত্রটী লইয়া লিখি 

আছে-_ তত্র প্রথমমন্ত্রে সাধুশব্দাভিজ্ঞ প্রশংসয়াপশব প্রযোক্তনিন্দয়া চ সাধুনের 
প্রযুীত নাসাধূনিতি নিয়মঃ স্পষ্টং প্রতীয়তে। দ্বিতীয়মন্ত্েণ ব্যাকরণাভিজ্স্তৈ 
দেবতাগ্রীতিশুভবাক্যাদিপ্রতিপাদনাদ্ ব্যাকরণজ্ঞানাবশ্যকতা প্রতীয়তে। এব! 

স্বৃতিরপি__ | 

'যস্ত ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেহধ্বরমূ। 

তাবুতৌ পুণ্যকম্মাণো পংক্তিপাবনপাবনৌ ॥” ইতি । 

ততশ্চ বহুশ্রতিস্মতিভি ব্যাকরণস্যাবশ্তকতা দ্রষ্টব্যা। কিং চ “বড়ঙ্গো বেদে" 
ইধ্যেয়ঃ, ইতি বিধিনা বেদবদঙ্গানামপ্যধ্যেতব্যতবপ্রতিপাদনান্লিত্যত্বং ব্যাকরণা' 
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ধায়নম্য । ন চ শ্রুতিলিঙ্গা দিষট্প্রমাণপরত্বং বিনিগমনাবিরহেণ শব্দাস্তরাদি- 

প্রমাণপরস্াপত্তেঃ পাঞ্চমিকশ্রত্যর্থাদিপরত্বাপত্বেশ্চ “শিক্ষা ব্যাকরণং ছন্দ 

টত্তাদিকোশবিরোধাপত্বেশ্চ। তন্মাদ্ ব্যাকরণং ধর্ধাধর্্য়োঃ  প্রমাণমিতি 

নিদ্ধম 1” € পৃ ১০০, মাদ্রাজ -ল-জর্ণাল সংস্করণ )। 

নৈরুক্তগণ মন্ত্রটার তাৎপর্য শব্দপক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তংপ্রসঙ্গে 

ঠনয়াকরণদেরও উল্লেখ আছে। সায়ণাচাধ্য শার্িকগণকেই অনুসরণ করিয়া- 

ছেন। এমন কি, তাহার ভায্ে কুমারিলের মতবাদও উল্লিখিত হয় নাই। 

ব্রহ্মজ্ঞান শব্জ্ঞানসাপেক্ষ, সেইজন্য অনেকে শবব্রহ্ম অবলম্বন করিয়া 

পরব্রহ্গপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন। শ্রুতিরও ঘোষণা আছে-- “শব ত্রহ্মণি নিষ্াতঃ 

পরং ত্রহ্মাধিগচ্ছতি |” (ক্রহ্মবিন্ুপনিষৎ )। মহাভারতে শ্রুতিটা স্মৃত হইয়াছে 

এবং নিষুভাগবতেও ব্যাসদেব লিখিয়াছেন-__ 

“শবত্রক্ষণি নিষ্াতে। ন নিষ্ায়াৎ পরে যদি । 

শ্রমস্তস্ত শ্রমফলে! হাধেমুমিব রক্ষতঃ ॥৮ (১১।১১।১৮)। 

এইজন্য কেহ কেহ বলেন, যাক্কাদিনৈরুত্তগণ এবং পতঞ্জল্যাদিবৈয়াকরণিক- 

গণ শব্পক্ষে মন্ত্রটার ব্যাখ্য! করিলে তদ্বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে ন|। 

কারণ উক্তি আছে-_ 

“অভিযুক্তরা যে যে বনুশাস্ত্ার্থবেদিনঃ | 

তে তে যত্র প্রযুগ্তীরন্ স সোহর্থস্তব্তো ভবেৎ ॥” 

এ কথায় আর বলিবার কি আছে? তবে মন্ত্রটা বিদ্যাস্থক্তে পঠিত । 

আমাদের মতে বিগ্যান্ৃক্ের বিগ্া'শব্দদ্বার৷ বি্যাসামান্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

যাক্স বলিয়াছেন-__“বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্”। অতএব মন্ত্র প্রথমার্দদ্বারা 'সারং 
গ্রাহামপাস্তয ফন্তু” এই ন্যায়ান্থুারে অগ্টাদশবিদ্যার অন্ুশীলনবিশেষই স্ৃচিত 

হয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দদ্বারা বলা! হইতেছে যে, যিনি এরূপ অন্থুশীলন 

দ্বারা অষ্টাদশবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি সমগ্র বেদের রহস্য অবগত হইয়া 

ধাক্ষী শ্রী লাভ করেন। এইরূপ বলিলে “শবদত্রহ্ণি নিষ্াতঃ পরং ত্রঙ্গাপি- 

গচ্ছতি” এই জাতীয় শ্রুতিও ব্যাহত হইবে না। 

(১৬) “সারস্বতীম্৮। সময়বিশেষে অপশবপ্রয়োগহেতু প্রায়শ্চিনতারতা 

প্রতিপাদন করিবার জন্ত পতঞ্জলি বলেন-_“যাডিতিকাঃ পঠস্তি_“আহিতাগ্লিরপ- 
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শব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিীয়াং সারম্বতীমিষ্টিং নির্্বপেদি'তি। প্রায়স্চিতীয় রর 
ভমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমূ”। (পৃঃ ৪, কীল্হর্ণ )। অর্থাৎ *যাজ্জিকগণ বলেন. 
'আহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী) অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্িত্ের নিষি 
সারম্বত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন'। যাহাতে প্রায়শ্িত্ের প্রয়োজন না ই 
তজ্জন্য আমাদের ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক |” 

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন__ঘজ্ঞব্যাপৃত ব্যক্তির অপশন 
প্রয়োগে সারম্বতী ইষ্টির বিধান থাকিলেও উহা ব্যাকরণগত অপশঞ্জ 
প্রয়োগের জন্য উদ্দিষ্ট নহে। কারণ যাজ্জিকগণের অভিপ্রায় এই যে 
যজ্ঞকালে মিথ্যাবাক্য বলিলে বা অশুদ্ধ বৈদিকশব্দ উচ্চরিত হইলে 7 
্নে্ছভাষা প্রয়োগ করিলে সারম্বতী ই্টির দ্বারা অগ্নিহোত্রীর প্রায়শ্টি 
কর্তব্য। শিষ্ট ধাশ্মিকদের মধ্যে প্রমাদবশতঃ কাহারও কাহার অগ্ল্ 
অনাচার হয় সত্য, কিন্তু গাব্যাদিশবের প্রয়োগে ত কেহ অনাচার ভাবল 
না। সেইজন্া গাব্যাদিশবপ্রয়োগে কলঞ্চভক্ষণের ন্যায় প্রতীকারও দৃষ্ট হয় 
না। আর সহত্র সহত্র অগ্নিহোত্রীর মধ্যে কেহ ত পততঞ্লির অভিপ্রে 
সাধুশববও ব্যবহার করেন না। সারম্বতী ইষ্টি এবং অপশব লষ্্ 
ভাট্রচিস্তামণিগ্রন্থে আবার লিখিত আছে_-“ততশ্চ ভাষাশবেযু প্রত্যন্ত 
দেশীয়ভাষোচ্চারণ এব সারম্বতীষ্টিঃ, নাগ্চাত্র। অতএব সংস্কৃতভাষানভিন্্া 
্বর্ণিকা বুশ: শ্রৌতন্মারভকনাুষ্ঠাননিরতাঃ সাধবঃ সর্বদেশেষূপলভানবে। 
তম্মাদ্দেশভাষোচ্চারণে ন কোহপি দোষঃ। যবনভাষানিষেধঃ শিষ্ট 
্রেবর্ণিকাপরিগৃহীততুণকিরাতাদ্দিভাষান্বপি পষ্টব্য ইত্যলমধিকেন।” (১০০পু 
মাদ্রাজ-ল-জর্াল সংস্করণ )। অর্থাৎ 'ভাষিক শব্দের মধো প্রতন্তদেশীয 
ভাষিকশব্দের উচ্চারণে সারন্বতী ইষ্টি বিছিত হইয়াছে, অন্যত্র নহে। দেখ 
মায়, সকল দেশেই সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ কিন্তু শ্রোতম্মার্তকর্্মনিরত অনেক 
ধার্পিক ব্যক্তি আছেন। তাহারা যখন নিঃসঙ্কোচে দেশজ ভাষা ব্যব্ধা 
করেন, তখন উহার প্রয়োগে কোনও দোষ হইতে পারে না অর্থাং সারম্বতী 
ইষ্টির প্রয়োজন হয় না। আর যে স্থলে যাবনী ভাষার নিষেধ দৃষ্ট হয় দে 
স্থলে প্রতান্তদেশীয় ভাষা এবং শিষ্টদ্বিজগণকর্তৃক অপরিগৃহীত হুণকিরাতাদি- 
ভাষারও নিষেধ বুঝিতে হইবে ।, 

এই সকল নবীন মীমাংসকদের সময়ে যাজ্জিকগণ অপশৰপ্রয়োগে 
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প্রত্বায় স্বীকার করিতেন না.-ইহা বিচিত্র নহে। এখন আবার অনেকে 
ৃঙ্রাকালে ইংরাজি শব্ষও ব্যবহার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও কি 

শিষ্টাচার হইবে? উক্ত নবীন মীমাংসকগণ ৭-৮ খুষ্টশতাব্ধীর লোক। 
উহাদের সময়ে বৌদ্ধধম্মের প্রভাববশতঃ সনাতনধন্মে অনেক বিপ্লব ঘটিয়া- 

ছিল। সে বিপ্লব কৈলাসপতিকেও বিচলিত করায় শঙ্করাচাধ্যের আবিভাব 

য়। পতপ্রলি অশোকের পরবর্তী হইলেও সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের কাণ্ঠা প্রাপ্তি 
হয় নাই। কারণ তাহার অনেক পরে নাগার্জুনাদি বৌদ্ধগণ আবিভূ্ত হন। 

ই সকল নবীন মীমাংসকগণ হইতে এক হাজার বংসর পূর্বে পতঞ্জলি এবং 

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি আসিয়াছিলেন। সুতরাং পাণিনির সময়ে 

বা পতগ্রলির সময়ে ব্রাহ্মণগণ যে যে আচার পালন করিতেন তাহ! অবশ্য 

+-৮ খুষ্টশতাব্দীয় মীমাংসকগণের সামসময়িক ব্রাহ্মণগণকর্তক অনুষ্ঠিত হইত 

না। আবার এ সময়ে যাহা সদাচার বলিয়। পালন করা হইত তাহা কি এখন 

ঠিরোহিত বা পরিবত্তিত হয় নাই? অতএব এ সময়ে যদি আহিতাগ্রিগণ 

শসাধূশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহা জদাচারমধ্যে গণ্য 

হইতে পারে ন।। আর পতঞ্রলি ত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এ সকল কথা বলেন 

নাই। তিনি বলিয়াছেন__“যাজ্কিকাঃ পঠস্তি।” যাজ্কিকগণ মন্ত্রের অন্তনিহিত 

ণ দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্রের ফলানুরোধে তাহারা যদি অপশবা- 

প্রয়োগে সারম্বতী ইষ্টির বিধান করেন, তবে তাহাদের কথায় কাহারও 

মাপন্তি করা শোভ৷ পায় না। 

মীমাংসার ভাট্চিস্তামণিগ্রন্থে শস্তুভট্ আবার কি বলেন! যাঙ্জিকগণ 
বলিয়াছেন__ 'আহিতাগ্নির অপশবপ্রয়োগে প্রায়শ্চিন্তের জন্য সারম্মতা উচ্টি 

নুষ্েয়' । স্থৃতরাং শস্ভুভটের 'প্রত্যন্তদেশীয়ভাষোচ্চারণ এব সারম্বতীষ্টিঃ 
শগ্তএ্র-_-এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যন্তদেশীয়ভাষা অর্থাৎ 
চ্ছতাষা। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন-_'দেশতাষোচ্চারণে ন কোইপি 
দাষ;। তবে কি ক্তাহার মতে দেশভাষোখিত অপশরব্দ উচ্চারণে কোনও দোষ 

ই? শ্র্তি বলিয়াছেন-__“অন্তর্ধেষ্ভাং* ন গ্লেচ্ছিতবৈ নাপভাধিতবৈ" | অ্ান্র 

মান্না হইয়াছে-_ব্রাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন''"'''ন ম্লেচ্ছিতবৈ' | ইহাতে 

* গঙ্গাবমূনার মধ্যবন্তী স্থানসমূহের নামও অন্তর্কেদী | ইহাকে “দোয়া? বলা যায়। 
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কৈয়ট বলিয়াছেন_“ন ম্নেচ্ছিতবা ইত্যস্য পর্য্যায়!৷ নাপভাধিতবা ইডি' 
রত্যন্তর আয়াত হইয়াছে -_ন্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন গ্নেচ্ছিতবৈ নাপভাষিজীর। 
যনেচ্ছো৷ হ বা এষ যদপশবঃ / ইহাতে উপপন্ন হয় যে, অপশবমাত্রই মে. 
স্থচক। প্রাকৃতভাষাদিও দেশজভাষা । এ সকল ভাষায় অপশবের অন্ত 
নাই। স্ৃতরাং অনুষ্ঠানকালে বা যজ্ঞশালায় এ সকল ভাষাপ্রয়োগে হি 
কোনও দোষ নাই? নিশ্চয়ই আছে, কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন-_ 

“লোকায়তং কুতর্কং চ প্রাকৃতং গ্েচ্ছভাষিতম্। 
ন শ্রোতব্যং দবিভ্রেনৈতদধো নয়তি তদৃদ্বিজম্॥” 

একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ধাম্মিক ব্যক্তি পৃজাকালে বলিলেন-__অলমেতাবন্টি 
কুন্ুমৈ* আর সংস্কৃতানভিজ্ঞ কোনও ধাশ্মিক ব্যক্তি বলিলেন__অলং এত্ি 
এহিং কুম্থমেহিং। এ স্থলে কি উভয়ের ফলসাম্য কল্পিত হইবে? ভাট 
চিন্তামণিকারের মতে ফলসাম্য ম্যাষ্য। আমরা বলি__তাহা৷ হইলে কৃতগ্রণাশ 
এবং অকৃতাভ্যাগমদোষ প্রসক্ত হইবে। ভাট্চিন্তামণির মতবাদ স্মৃতিবিরুদ্ধ 
কারণ ভগবান্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন__ 

“নাসংস্কৃতাং বদেদ্ বাণীং কণ্ম কুর্বন্নযজ্ঞিয়াম্। 
যজ্ঞেইপশবতো জন্পন্ প্রায়শ্চিতীয়তে দ্বিজঃ ॥ 

অসংস্কৃতাং গিরং যন্তু ভাষেতানাপদি দ্বিজঃ। 
অপত্রংশাভিধায়ী স বজ্জ্যঃ স্যাদ্ধব্যকব্যয়োঠ॥” 

অতএব বৃহস্পতির মতে দেশজশব অপশবমধ্যে গণ্য। 

(১৭) দশম্যাং পুত্রস্ত । নামকরণে বিহিতনা জ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইবার 

জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“যাজ্জিকাঃ পঠস্তি-_'দশমৃযত্তরকালং পুত্রস্য ভান 
নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্স্তর্তস্থমবৃদ্ধং ক্রিপুরুষানৃকমনরিপ্রতিষ্টিতমূ। তত্ধি 
প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি। দ্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কু্যান্প তদ্ধিতমি'তি। ন 

চান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্।” (পৃঃ ৪, কীল্হর্প )। ইহার 
তাৎপর্য এইরূপ-_যাজ্জিকগণ বলেন__“দশ দিনের পর জাতদারকের বৃদ্ধসংজ্ঞ 

ক্ষররহিত একটী নাম রাখিবেন। সেই নামের প্রথমে ঘোষবন্ধর্ণ (অর্থাং স্বরবর্ণ 

এবং বর্গের ৩, 8, ৫ম বর্ণ ও যর লব হ) এবং মধ্যে অন্তঃস্থ, বর্ণ (যর'লব) 
থাকিবে। আর নামকরণে জাতকের পিতা স্বীয় পিতৃপিতামহ-নামের মনু 
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একটা নাম নিরূপণ করিবেন, কিন্তু নিরূপিত নামটা যেন শক্রর নাম ন! 
হয়_তাহাও দেখিবেন। এরূপ নাম ভবিষ্যতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ধাকে। * ইহা! ব্যতীত জাতকের* নামে ছুইটা বা চারিটা অক্ষর থাকিবে এবং 
এনাম কগ্রত্যয়াস্ত হইবে, কিস্তু তদ্ধিত্বান্ত করিলে চলিবে না। ব্যাকরণ- 

(ব্যতিরেকে কত্তদ্ধিতের নিয়ম ভ্বানা যায় না।” 
ইহার উপর অন্্বাঞ্তিকে পূর্ববপক্ষ করা হইয়াছে, কিন্ত সিদ্ধান্তপক্ষ দর্সিত 

হয় নাই। তথায় লিখিত আছে__“যদপি নামকরণে ঘোষবদা্থন্তরস্ত:স্থং 
দ্বিততুরাদিবর্ণকৃদস্তপরিগ্রহতদ্ধিতবর্জনবচনম্, তৎকৃতদ্ধিতসংজ্ঞয়ো ব্যাকরণেহপি 

ূ্বপ্রসিদ্ধয়োরেবোপাদানাদ্ বর্ণপরিমাণস্য চ প্রত্যঙ্ষপূর্ববকন্মত্যধীনত্বাদ্ ঘোষ- 
বনবাদীনাং চ শিক্ষাপ্রাতিশাখ্যেষমুক্রমণাৎ সর্বশ্চ শ্রোত্রিয়ৈরকেশেন নাম- 
করণান্প ব্যাকরণং নাম প্রয়োগোৎপত্তিশাস্তত্বেনাপেক্ষণীয়ম্।” (পৃঃ ২১৫-২১৬। 
কাশীসংস্করণ )। পূর্ববপক্ষী মীমাংসকদের অভিপ্রায় এইরূপ-_'বর্ণবিষয়ক বা 
্রত্যয়বিষয়ক নিয়মদ্বারা বৈয়াকরণ নৃতনশবের স্থষ্টি করেন না, কারণ নাম- 
গত শব্দ চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। বর্ণসংখ্যা লইয়া বক্তব্য এই যে, প্রচলিত 
নামসমূহের ল্মরণহেতু তদ্গত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ইহা ব্যতীত 
কোথায় ঘোষবদ্ধর্ণ হইবে, আর কোথায় ব1 অন্তঃস্থবর্ণ হইবে__তাহা শিক্ষা ও 
প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থ হইতে অবধারণ করা অসম্ভব নহে। সুতরাং বেদবিং 
পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের সাহায্য না লইয়াও নাম নিরূপণ করিলে পারেন। 
অতএব নামকরণে ব্যাকরণ আবশ্তক_এ কথা কোনও মতেই বিধিরপে 
স্বীকার করা সম্ভবপর নহে।' | 

এ স্থলেও পতঞ্জলিকর্তক যাজ্ঞিকগণের বচন প্রমাণরূপে উপন্স্ত 
হইয়াছে। যাজ্ভিকগণকে প্রমাণপুরুষ বলিবার তাৎপর্য্য “বিভক্তিং কৃু্ববস্তি 
এই প্রয়োজনের প্রস্তাবেই দিত হইয়াছে। কৈয়ট বলিয়াছেন__“দশদিনাস্য- 
শৌচং ভবতীতি দশম্যত্তরকালমিত্যুক্তম।” কথা অসঙ্গত নহে, কারণ 
স্বতিকার শঙ্খ বলিয়াছেন__“অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে নামকর্দ্দ বিধীয়তে।” 
স্বতিকার বিষুণও বলিয়াছেন-_-“অশৌচাপগমে নামধেয়মূ।”  যাজ্ঞবন্যও 
বলিয়াছেন-_-“অহম্যেকাদশে নাম।” নারদ বলিয়াছেন__ম্ুতকান্তে নামকর্শ 
(* অধর্বেদের কৌশিকহুতে “জাতক”শব জাতদারকার্ে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক 

কোনও স্বতিধানে উপলন্ধ হয় না, কিন্তু জ্যোতিযে ইহার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ঠ হয়। 

১৭ ৰ 
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বিধেয়ম্* । “একাদশে দ্বাদশে বা পিতা নাম কুরধ্যাং”__ এই জাতীয় শ্রতিই 
_ বোধ হয় উক্ত স্মৃতিসমূহের আকর। কিন্তু মন্্ বলিয়াছেন-_“নামখেয়ং দশমা। 

তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েং।”  স্থত্যন্তরেও লিখিত আছে--“ততশ্চ নাম 
কুববাঁত পিতৈব দশমেইহনি।” গৃহাসূত্রেও উক্ত হইয়াছে__“দশম্যাং পুত 
এই সকল দেখিয়া কৈয়ট বলেন__“যেইপি গৃহাকারা? পঠস্তি দশম্যা; পুর 
স্তেতি, তৈরপি দশম্যামিতি সামীপিকমধিকরণং ব্যাখ্যেয়্।” এস্থলে অব 
ব্যাকরণ ,আবশ্তক হইয়াছে। বৈয়াকরণদের মতে অধিকরণ চতুরধিবধ__ 

'সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক এব চ। 
ওপগ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্ব্রিধঃ ॥” (অগ্নিপুরাণ ২০ খণ্ড) 

আধার অর্থাং অধিকরণ। সামীপ্যক অধিকরণ, যেমন__গঙ্গায়াং ঘোষ: 
প্রতিবসতি। জলে কেহ বাস করে না, সুতরাং লক্ষণাদ্বারা বুঝিতৈ হইবে মে. 
গঙ্গার সমীপে বাম করিতেছে। সেইরূপে এখানে লক্ষণা স্বীকারপূর্ব 
'অতীতায়াম্, এই পদ অধ্যাহার করিয়া বলিতে হইবে-_'দশম্যামতীতায়াম। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত গোভিলেরও অভিপ্রেত, কারণ গৃহাপরিশিষ্টে তিনি 
বলিয়াছেন--“জননাদ্রশরাত্রে ব্যুষ্টে শতরাত্রে সংবংসরে বা নামকরণম্।" 
্ষ্টে অর্থাৎ অতীতে । একাদশদিনে নামকরণই ব্রাহ্মণের মুখ্যকল্প। 

ভাল শুভাশৌচমধ্যে যদি জাতকর্ হয় তবে নামকরণের বাধা 
কেন? ব্রাহ্মণভোজন এই সংস্কারের একটী প্রধান অঙ্গ । অশৌচান্ত না 

হইলে ব্রাহ্মণভোজন হইতে পারে না। অতএব দশদিন অতীত হইলে 

নামকরণ বিধেয়। মন্ুসংহিতার ভাস্টে মেধাতিথি বলিয়াছেন-_“প্রাঙনাভি- 
বর্ধনাদিতি জাতকর্মণঃ প্রকৃতত্বাজ, জদ্মনঃ” ইত্যাদি । মন্্থমুক্তাবলীডে 

কুল্প.কও লিখিয়াছেন-_-“জাতকর্মোতি পূর্বশ্লোকে জদ্মনঃ ্রস্ততত্বাজ, জমা 
য় দশমে দ্বাদশে বাহনি অস্ত শিশো নামধেয়ং স্বয়মসস্তবে কারয়েং।' 

ছবযক্ষরং চতুরক্ষরং বা"__অর্থাং যুগ্াক্ষর নাম হইবে, যেমন_ দেব, 

বেদঘোষ। ভ্ত্রীলোকের নাম কিন্তু অযুগ্নাক্ষরই হইবে, যেমন-বরদা! 
প্রতিষ্ঠাকামের দ্ধ্ক্ষর নাম এবং ব্রহ্গবর্$সকামের চত্রক্ষর নাম বিহিত! 
শৌনকশিত্ত আশ্বলায়ন বলিয়াছেন-__“ছ্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা ছ্াঙ্ষরং প্রতিষ্ঠাকাম' 
শ্চতুরক্ষরং ব্রহ্মব্চসকামঃ। যুগ্মানি ত্বেব পুংসামযুজানি ভ্্রীণাম্।” . প্রয়োগ 
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প্রণেতা জগদ্গুরু নারায়ণভট্র বলেন-__“ঘ্যক্ষরং চতুরক্ষরং বেতি যছুক্তং 

তৎ কাম্যম্.* 1” সম্ভবতঃ আশ্বলায়মোক্তিই পত্তঞ্জলিবচনের আকর। 
নাম কৃদস্ত হইবে তদ্ধিতান্ত নহে_ইহা বোধায়নের উক্তি। কৃত্তদ্ধিতের 

নিয়ম ব্যাকরণজ্ঞানসাপেক্ষ। ব্যাকরণের সহায়তা ন! লইয়া মীমাংসকদের মতে 

মদি কেবল প্রচলিতশব্দের স্মরণদ্বারা নাম করা হয়, তবে কখনও কখন 

শ্ৃতিবিরুদ্ধ নামও হইতে পারে; যেমন--ভামতী” । বাচস্পতির পত্বীর নাম 

হামতী এবং পত়ীর প্রতি আদরাতিশয়হেতু তিনি তংপ্রণীত টাকার নাম 

'তামতী" রাখিতে পারেন, কিন্তু উহা যে স্মৃতিবিরুদ্ধ তাহা ত অস্বীকার 

কনা যায় না। অতএব নামকরণে ব্যাকরণের সম্বন্ধ ম্মৃতিশান্মে বাক্যতঃ 

টন্ত না হইলেও তাৎপর্যতঃ উপলব্ধ হইতেছে । সুতরাং এস্থলে 

মীমাংসকদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হইল । 
(১৮) “স্ুদেবো অসি।” বাক্যস্থ সকল বিভক্ত্যন্ত পদের সম্যগুচ্চারণে 

নাচিক পাপপরিহার এবং তৎফলে হ্বর্গপ্রাপ্তি স্থচনা করিবার জন্য মহাভাহ্যে 

লিখিত আছে-- ] 

« দেবো অনি বরুণ যন্ত্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ | 

অনমুক্ষরস্তি কাকুদং সুন্ম্যং ম্ষিরামিব ॥? 

ঘদেবে। অসি বরুণ সত্যদেবোহসি। যশ্য তে সপ্তসিদ্ধব; সপ্তবিস্ক্তয়ঃ | 

মনক্ষরন্তি কাকুদম্। কাকুদং তালু । কাকুজিহবা, সাইন্সিক্,গ্যত ইতি কাকুদম্। 

শশ্মাং স্ষিরামিব। তদ্ যথা__শোভনামূশ্মিং মুৃষিরামগ্নিরস্তঃ প্রবিশ্য দহতি, 

এবং তে সপ্ত সিহ্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়স্তান্বনক্ষরস্তি। তেনাসি সত্যদেবঃ | সত্যদেবাঃ 

শ্তামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।” (পৃঃ ৪৫-৪৬, নির্ণয়সাগর)। 

ইহাতে নবীন মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন_-“ ম্ুদেবো 

শসি বরুণেত্যত্র যগ্ঠপি তাবৎ সপ্ত বিভক্তয় এব সপ্ত সিদ্ধব ইতি ব্যাখ্যায়ন্তে, 

হথাপি তাসাং বিভক্তিসংজ্ঞামাত্রং ব্যাকরণেন ক্রিয়তে প্রসিদ্ধমেব বা গৃহাতে । 

বানি তু প্রয়োগরূপাণি তানি লোকে বেদে চ বিভাগশঃ প্রত্যক্ষাণ্যেবেতি ন 

ব্যাকরণাপেক্ষয়ৈবমভিধীয়ন্তে। যদ! পুনঃ সপ্ত সিন্ধবোহনছ। এব যঙ্ঞপ্থিগযজমান- 

প্রশংসাপক্ষে বা সপ্ত. হোত্রাগতা বাচঃ সপ্ত সামন্বরগতাস্তদ্বিভক্তিগতা বা 

পরিগৃহ্ন্তে, তদৈতিহাসিকযাজ্ৰিকগোচরাপন্নবাদবিষয় এব ব্যাকরণ ।” (তত্ব 

বান্তিক__পৃঃ ২১৬, কাশীসংস্করণ )। অর্থাৎ “স্ুদেবো অসি ইত্যাদি মন্স্থিত 



স্তসিষ্কশ্ যদিও সপ্তবিভক্তি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি 4 সহ 
বিভক্তি ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ্ করা হয় কিংবা প্রসিদ্ধ প্রয়োগ হইতে শিক্ষা ফর 
হয়__তাহা চিন্তনীয়। কারণ যে সকল প্রয়োগ লৌকিক এবং বৈদিক বিভাগ? 
প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় তাহাদিগকে ব্যাকরণসাপৈক্ষ বলা যায় মা। আর সপ্তসিন্কে 
যদি নদীবাচক বলা না হয়, তাহা হইলে এ শব যজ্জাদিপ্রশংসাপক্ষে বা 
হোতৃবিষয়র সপ্ত সামস্বরপক্ষে পরিগৃহীত হইতে পারে । অতএব এঁতিহাসিক 
এবং যাজ্জিক পঞ্ডিতগণের গোচরীভূত সিদ্ধুশব্দ ব্যাকরণের বিষয় হইতে পার 
না। এসকল কথার অন্তনিহিত আশয় এইরূপ- সিদ্ধুশব্দকে যদি নদীনাটক 
বলা না হয় তাহা! হইলে সামান্যসংখ্যান্থচক সপ্তশবদ্ধারা ব্রহ্মা, হো! 
অধ্বযু্য, আগ্মীপ্র, মৈত্রাবরণ, প্রতিগ্রস্থাতা, যজমান বুঝাইতে পারে; অথৰ 
উক্ত সপ্তশব্দ দ্বারা খত্বিক্দের হোত্রীয়া, গ্রশাসত্রীয়া, ত্রাহ্মণাচ্ছংসীয়া, পোত্রীয়া 
নেসরীয়া, ভাচ্ছাবাকীয়া, আগ্ীত্রীয়া-_-এই সকল যন্জীয়! বাক্; কিংবা ফড়ু 
খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ__এই সকল সামম্বর; কিংবা 
সামের প্রস্তাব, প্রণব, উদ্গীর, হিস্কার, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন-_-এই সকল 
সামস্বরের বিভাগও বুঝাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় গ্োকস্থ সপ্তশব্ 
কেবল সপ্তবিভক্তির গমক হইতে পারে না। 

:. লাঙ্গিরসপ্রিয়মেধদৃষ্ট এই মন্ত্রটী খথেদে আয়াত হইয়াছে (৬ অত ৫ অং 
৭ বর্গ১২)। নিরুক্তেও ইহার ব্যাখ্যা আছে (৫1২৭)। মন্ত্রীর বিনিয়োগ 
কিন্ত, শব্ধ কি যজ্ঞে তাহা লইয়া যাক্ক বিশেষ কিছু বলেন নাই। তবে 
ইহার  তাংপর্ধ্য শবপ্রস্তাবে দৃষ্ট হয়। খঞ্েদের উপোরদঘাতে পতঞ্জলির 
মতবাদই গৃহীত হইয়াছে। পতঞ্জলি অবশ্য ব্যাকরণ পক্ষে মন্্রটার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, কিন্ত মীমাংসকেরা তাহার প্রতিকূল । 

মহধি যাস্ক মন্স্থ কাকুদশবের নিরুক্তি দেখাইয়াছেন। নৈগমকাণ্ডে 
লিখিত আছে--“কাকুদং তাহিত্যাচক্ষতে জিহ্বা কোকুবা সাস্মিন্ ধীয়তে জিদ্ক 
কোকুবা কোকয়মানা বর্ণান্ মুদতীতি বা কোকুয়তে ধাঁ স্তাচ্ছবকর্মণ; | 
জিইবা জোছবাঁ। তালু তরতেস্তী্লতমমঙ্গং লততে বা স্যাললস্বকর্দমণো 
বিপরীতাদ্ যথা তলং লতেত্যবিপর্ধ্যয়ঃ1৮ (পৃঃ ৪২৭-৪২০ দাধিমথ সংস্করণ)! 

'কাকুদের নাম তালু, কাকু অর্থাং জিহ্বা ইহাতে ধৃত থাকে বলিয়া 
ইছার নাম কাকুদ।.. জিহ্বা ইহাতে কম্পনোদ্ম প্রকাশপূর্র্ক বর্ণসমূহ প্রের' 
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করে অর্থাৎ অভিব্যক্ত করে স্থতরাং শবাই ইহার কর্ম'_-এইরূপ বলিবার 
পর কাকুদশবের শিষ্টপ্রয়োগ দেখাইবার জন্য নিরুক্তে “ম্থদেবো অসি ররুণ:*৮ 
ইত্যাদি মন্ত্রী উদ্ধংত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, শবপক্ষেই মন্ত্রটার 
ব্যাখ্যা করা যাক্ষের অভিপ্রেত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি লইয়াই পতগ্রলি শবদপক্ষে 
মন্ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথা যাক্কমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে। 

সেইজন্/ তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলিতেছেন _সপ্তবিভক্তি লক্ষ্য করিয়াই 'সপ্তসিন্ধু- 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে । মীমাংসকেরা কিন্তু সপ্তশবের নানাবিধ অর্থ অনুমান 

করায় বুঝা যাইতেছে যে, তাহাদের মতবাদ কোনও সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ নহে। 
অতএব যে অন্ধকার গৃহে কৃষ্ণকায় মার্জার নাই তাহাতে উহা অন্বেষণ করিতে 

হইলে অন্ধের যে অবস্থা হয়) মীমাংসকদের অবস্থাও এস্থলে তদপেক্ষা 

বিশেষ কিছু সুবিধাজনক নহে। স্ৃতরাং তাহাদের এইরূপ প্রচেষ্টা দেখিয়া 

কেহ বা বলিতে পারেন-_ * 

কাকস্ঠ কতি বা দস্তা মেষস্যাণ্ডং কিয়ংপলম্। 

কুর্মস্ত কতি রোমাণি নিররঘৈষা বিচারণা ॥' 

মহাভাস্বে পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রদীপে কৈয়ট লিখিয়াছেন__ . 
“মুদেবে। অনীতি। বরুণস্তেয়ং স্বতিঃ। যতো হেতো ব্যাকরণজ্ঞানাদ্ 
নরুণ সত্যদেবোহসি ততো হেতোরম্তেইপি সত্যদেবা ভবস্তীত্যর্থঃ। সিঙ্ধব 
ইঈতি। নগ্য ইব বিভক্তয় ইত্যর্থঃ। অনুক্ষরস্তীতি। তান্প্রাপ্য প্রকাশ্ত 
টত্যার্ঘ।। সাম্সিয়,ভাত ইতি। অনেকার্থত্বাদ্ ধাতৃনামুতক্ষিপ্যত ইত্যর্থ;ঃ। নূর্শ্য- 
দিতি। সুন্ীমিতি প্রান্তে 'অমি পূর্ব (পাণ ৬১১০৭) ইত্যত্র বা ছন্দসী'*- 
অন্ুবৃত্ত্য। যণাদেশঃ 1” 

নিরুক্ত এবং সপ্রদীপ মহাভাযোর দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ধক শব্দকৌস্যতে ভট্টোজি- 
দাক্ষিত মন্ত্রটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-“হে বরুণ সত্যদেবোহসি যস্য তে কাকুদং 
ভালু কাকু জিহবা! সা উদ্যতে উৎক্ষিপ্যতেইস্মিন্লিতি কাকুদং বদেরুতক্ষেপণমর্থ;। 
পাতৃনামনেকার্থতাং। ততো ঘঞ্ঞৈধা কবিধানমিত্যধিকরণে কঃ সম্প্রসারণং 
ধঈগতৎপুরুষে শকন্ধাদিত্বাং পররূপম্। মদ প্রেরণে ইত্যস্মাদধিকরণে কঃ 
পুষোদরাদিত্বাম্,শব্দন্ত লোপ ইত্যন্যে। নিক্ুত্তত্বরসোইপ্যেবম। সপ্তসিক্ধব ইব 

* পা ৯১1১০ সুত্র । 
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সিন্ধবে বিভক্তয়ঃ। অনুক্ষরস্তি তালু প্রাপ্য প্রকাশস্ত ইত্যর্থ। অত্র 

যথা সচ্ছিদ্রাং লোহময়ীং প্রতিমাং প্রবিশ্যাগ্লিঃ প্রকাশতে তথেতি। অগরি? 
তত্রত্যং মলং ভন্মীকৃত্য প্রতিমাং শুদ্ধাং করোতি তথা বিভক্তয়োইপি শারীর 
পাপমপাকুর্বস্তীতি ভাবঃ। সূর্মী স্থণাইয়ঃপ্রতিমেত্যমরঃ | ন্মরধ্যতে চ- সৃর্মী 
জ্বলম্তীমালিঙেম্মত্যবে গুরুতন্নগ ইতি । “অমি পূর্ব” ইত্যত্র 'বা ছন্দসী' ত্য 
ধণাদেশঃ। নুধিরামিত্যত্রার্শআছ্ধচ অভেদোপচারো! বেত্যান্থঃ।,*...... টি 

প্রয়োজনগ্রপঞ্চ॥৮ ইহার তাৎপর্ধ্য অন্থরণ করিয়া উদ্দ্যোতে নাগ 
লিখিয়াছেন__“নুম্মীং শোভনাময়ঃপ্রতিমাং সুষিরাম্ 'উিষনুষী'*তি রগরঙ্ঠায 

সচ্ছি্রাং প্রবিষ্যাগ্রি ধা তত্রত্যং মলং ভন্মীকৃত্য প্রতিমাং শুদ্ধাং করোছি 

এবং তালুদেশে প্রকাশং প্রাপ্য বিভক্তয়ো বিভত্যন্তাঃ শব্দাঃ শরীর 
পাপমপাকুর্বস্তীত্যর্থঃ | অনেন স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যুক্তম্।” 

অতএব মন্ত্রটার তাঁংপধ্য এইরূপ হইবে £-হে বরুণ, যেহে 
তোমার সাতটী সিদ্ধু অর্থাৎ সপ্ত বিভক্যন্ত পদ কাকুদের অর্থাং তালু প্রতি 
স্থানের সংস্পর্শে অগ্ুক্ষরিত হইতেছে, সেই জন্য তুমি স্বদেব (সত্যদেব) 
অর্থাৎ কল্যাণময়ী দেবতা । তোমাকে কল্যাণময়ী দেবতা বলিবার হে 

এই যে, অগ্নি যেরূপ সচ্ছিদ্র লৌহপ্রতিমায় প্রবেশপূর্ধবক তাহার মলাপনোদ, 
করে, সেইরূপ তোমার বিভক্তযন্ত শবরাশিও তালুপ্রভৃতি স্থান হী 
ক্ষরিত হইয়া আমাদের বাচিক পাপ অপনোদন করিয়া থাকে । এক্ষা 

মন্ত্রের গ্ররতিপদব্যাখ্য। প্রদর্শিত হইতেছে । 

স্ুদেব;। পতগ্রলির মতে স্থ্দেব শব্রের অর্থ সত্যদেব, আর যাক্ষের মতে 

কল্যাণদেব বা কমনীয়দেব। উভয়মতের বিশেষ পার্থক্য নাই, কারণ যাহ 

সত্য তাহা নিশ্যয়ই কল্যাণময় এবং কমনীয়। খঞ্েদে আয়াত হইয়াছে_ 
“সত্যেনোত্বভিতা ভূমি” (১০৮৫১)। উত্ততিতা অর্থাৎ 'উপরি ত্তপ্তি্ 

যথাইধো ন পতেৎ তথা কৃতা” ( সায়ণ-ভাস্য )। ইহার অন্ুুবাদপূর্ব্বক স্মৃতি 
বলিয়াছেন__“সত্যং বিশ্ব জগত: প্রতিষ্ঠা” । শট 

বরুণ। বরুণ কেবল জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, তিনি শবের€ 

₹. “উবশুযিমুকষদধো। রঃ (পা ৫২1১৭) : 
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ধরুণবীজ ম্মরণপূর্বক ভূ-ধাতুর পর 'বাশবের বিম্তাস করিয়া থাকেন। 

উক্তিও আছে--- 

“অসৃতাত্বা গ্রসিদ্ধোইসাবাগমে তেন সিঞ্চতি | 

ধাতৃনশেষশব্দানাং বীজভূতান্ মহামুনিঃ ॥৮ 

সপ্ত সিন্ধবঃ। যাক্ক বলিয়াছেন_“সিন্ধুঃ অবণাৎ, | সিন্ধু * অর্থাৎ নদী । 

নৈরক্তমতে সপ্তসিদ্ধু অর্থাৎ সাতটা অস্তরিক্ষ-নদী, যথা_-(১) বহুলাহবা, 
(২) অশ্বা, (৩) তিতুত্রা, (৪8) অন্্রপত্বী, (৫) মেঘপত্বী, (৬) বর্ষয়্তী, 

) পুরস্তাদরুন্ধা। মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন-_-“সিন্ধবো গঙ্গাদ্যাঃ 

সপ্ত ন্ঃ1৮ (৮৫৮১২ )। গঙ্গাদি সপ্ত নদীর নাম জলশুদ্ধির মঞ্ত্রে পঠিত, 

হইয়াছে 

দগঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্থতি। 
নম্মদে মিন্ধুকাবেরি ৭ জলেইস্মিন্ সন্িধিং কুরু ॥” 

মথব। সপ্তসিন্ধুশব্দের দ্বারা সপ্তআ্রোত। গঙ্গাও লক্ষিত হইতে পারে । গঙ্গার সাতটা 

বিহাগ যথা_হ্লািনী, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষুঃ, সীতা, সিদু, ভাগীরর্ধী। 
বাশ্মীকিরামায়ণে স্মৃত হইয়াছে__ 

“হলাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তখৈব চ। 

তিত্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্,ঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥ 

নুচক্ষুশ্ৈব সীতা চ সিদ্ধুশ্চৈব মহানদী ।"**৮ (আদিকাও্, 9৩ সর্গ)। 
বাক্মীকি বলিয়াছেন_-গঙ্গেতি গমনাদ্ ভূমৌ”। (৪৫ সর্গ, গৌড়ীয় সংস্করণ )। 
মার শব্দপক্ষে প্রথমাদি সপ্তবিভক্কি। 

অন্ধ বাক্সার্থে অর্থাং পুনঃ পুনঃ । 
ক্ষরস্তি--ক্ষরধাতু সঞ্চলনে তা ক্ষরণে বা মোচনে । 

* পন্্রী নদ্যাং না নদে সি ( বৈয়্তী__নানালি্গাধ্যয়)। 
1 সিন্ধা সছেতা কাবেরী সিন্ধুকাবেরী। তৎসন্বোধনে সিদ্ধুকাবেরি। মতান্তরে 

চিত “ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরাস্তকারী ভাহঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ। 

ুরুশ্চ শুক্র; শনিরাহকেতূ কুর্বন্ত সর্ব্বে মম স্ুপ্রভাতম্॥” 
শসনা সহেত রাহুকেত শনিরাহকেতৃ। আবার কাতন্ত্রে যেমন__“গুপুধূপ বিচ্ছিপপিপনেরায়ঃ 1” 
' শা ২৪৯)।  গুপুশ্চ ধূপ বিচ্ছিন্চ পণিশ্চ গুপৃধৃপ বিচ্ছিপণয়ন্তৈ সহ পনিস্তন্মাৎ। 
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| কারুদম্। কাকু হব! সা বর্ণাভিব্যকযর্থ, মুত্যু বীজে 
কাকুদং ভালু। ((ছুূর্গীচার্য্যের নিরুক্তভাষ্য )। 

ুম্্যমূ। যাস্বমুনি . বলিয়াছেন__সূর্টি কল্যাণোর্ি আ্রোতঃ। ধনের 

অর্থ লইয়৷ মেদিনীকোষে লিখিত আছে-__ 

“উর্নিঃ স্্ীপুংসয়োরবচ্যাং প্রকাশে বেগভঙয়োঃ। 
বন্ত্রক্কোচরেধায়াং বেদনা-গীড়য়োরপি॥” 

অতএব "থু শোভন উদ্মিঃ প্রকাশো যন্যাঃ সা সৃষ্মিঃ এইরূপ ব্যংপন্ি 
মনে রাখিয়া প্রতিমার্থে পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“শোভনামৃশ্মিম্ 1” লৌহ. 

প্রতিমার্থে সুম্মিশব র্য। আপত্তসবধর্শসমত্রে স্মৃত। হইয়াছে__“জ্বলিতাং বা সৃশি 
পরিষবজ্য সমাপ্স,য়াং।৮ (১৯২৫২)। ইহার উজ্জবলায় হরদত্ত বলিয়াছেন_ 

“আয়সী তাত্রময়ী বা. অস্তঃম্ধিরা স্ত্রীপ্রতিকৃতিরতর সুর্টিঃ।”  অমরদি 
ধলিয়াছেন-_সুশ্মিঃ স্ণাইয়ঃপ্রতিমী ।৮ 

“কৃর্দিকারাদক্তিনঃ” অথবা “সর্বতোইক্িন্বর্থাদিত্যেকে”__ এই গণসূত্রামুসার 

সৃঙ্মাশর্ক নৃম্মিশকের আকারভেদ (081৮)। সুক্মীশব্ধের অর্থও লৌহ- 
প্রতিকৃতি । মনু বলিয়াছেন_ 

“গুরুতক্লযভিভাষ্যৈন স্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে। 
সুন্মীং জলস্তীং স্বাগ্নিষ্যে্মত্যুনা স বিশুধ্যতি ॥৮ (১১1১৩) 

শান্ত্রাস্তরেও স্মত হইয়াছে-_“নুম্মীং জলভ্তীমালিঙ্গেম্ম, ত্যবে গুরুতল্পগঃ1” লৌহ" 
প্রতিমার্থে শুন্ম শুশ্মি এবং শূশ্মী_এই তিনটা শবই সু্মীর পর্য্যায়। অমরটাকায় 
রায়মুকুট লৌহপ্রতিমার্থে শূর্মাশবের উল্লেখ করিয়াছেন। ভরতমক্লিকের দ্বিরপ- 
ধ্বনিসংগ্রহে শৃশ্মিশব এ অর্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুন্মাশবেরও এরূপ অর্থ শন. 
রদ্ধাধলীতে দৃষ্ট হয়। শুশ্মি বা শৃষ্মী শব্দ লইয়া! ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে_“হৰিঃ 
বা অগম্যাং ক্তিয়ং পুরুষোহগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তেহমুত্র কশয় 
তাড়য্ত সত্য শুন্য 'ল্োহমযযা পুরুষালি রিচ পুরুষরপয়াশৃষযা 
(৫২৬২০)। হার ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামী বলিয়াছেন-_“তিগয়া তণ্ডয়া শূর্য 

প্রতিময়া”। সম্ভবতঃ, উক্ত শকারাদি শবত্রয় লোহগ্রতিমার্থে রূঢ় এব 
অবু[ৎপক্পপ্রাতিপদিক। ব্যুৎপত্তিপক্ষে ইহাদের উহন আবশ্তক। নুষ্গ 
শব সিদ্ধ হইলেও মন্স্থ “শূশ্ধ্যম্ঠ পদ সাধিতে হইবে। সেইজন্য কোট 
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বলিয়াছেন-__সুন্মীমিতি প্রাপ্তে 'অমি পর্ণ ( পা1০৬।১/১০৭ ) ইত্যত্র 'বা ছন্দসি' 

( ৬১/১০৬) ইত্যন্বত্ত্যা যণাদেশঃ।” 
সুষিরাং অচ্ছিদ্রাম। আপত্তম্বধর্মসৃত্রে স্থৃত হইয়াছে__“গুরুভল্পগামী তু 

সুষিরাং স্শ্মিং প্রবিশ্টোভয়ত আদীপ্যাভিদহেদাত্বানম্ ( ১/১০/২৮/১৫)। 
টার উজ্জ্লায় হরদত্ত বলিয়াছেন__“অন্তঃগ্রবেশযোগ্যাং সুষিরাং স্থশ্মিং 

কৃ্ধা প্রবিশেৎ "৮1 স্িষিরাশব্দ 'শুধির'শবের আকারভেদ (৬4906) 

অষ্টাধ্যায়ীতে সৃত্রিত হইয়াছে-_“উষশুযিমুক্ষমধো। রঃ” (৫1২।১০৭)। সুতরাং উভয় 
শকই একার্থক। 

অনেকের মতে মন্ত্রটী সরল নহে। ূর্গাচার্যযও বলিয়াছেন__“ছুর্ষচনন্বং 

সর্বস্য মন্ত্রস্য কৃৎনাধ্যয়নে প্রয়োজনম্।?? 

কাত্যায়ন এবং পতগ্রলি ব্যাকরণের যে সকল প্রয়োজন বলিয়াছেন 

তদ্ধিরদ্ধে মীমাংদকদের আক্ষেপ এবং তাহার সমাধান প্রদশিত হইল। কিন্ত 

কেহ কেহ আবার বলেন-_-লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগাঁদি দেখিয়াই 

শকজ্তান হয়, সুতরাং ভাহাতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই” । 'এ কথা! 

নূতন নহে। এখনও অনেকে আলম্যবশতঃ কেবল শিক্ষকের মুখে শুনিয়াই 

শবশাস্ত্রে পারগতা ইচ্ছা করেন। কেবল এখন কেন, পাণিনির পূর্বেও 

অনেকে বৈদিক এবং লৌকিক প্রয়োগ দেখিয়াই শব্দশান্ত্রে প্রবীণ হইবার 
চেষ্টা করিতেন। তাহাদের কথাই পতঞ্রলি বলিয়াছেন__'বেদায্লো বৈদিকাঃ 

শকাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ। অনর্থকং ব্যাকরণমিতি ।”* 

আচাধ্যগণ কিন্তু চিরকাল শিষ্যমতের বিরুদ্ধে শান্োপদেশের সঙ্গে সঙ্গে 

ব্যাকরণের উপদেশ দিয়া থাকেন। এইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন__পুরা কক্স 

এতদাসীং সংস্কারোত্তরকালং ব্যাকরণং শ্মাধীয়তে'। তিনি আরও বলেন যে, 
বেদাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণের উপদেশ দিবার জন্য পাণিনি অগ্টাধ্যায়ী 
প্রয়ন করিয়াছেন। পতগ্রলি এই সকল শিহ্যস্প্রদায়কে বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি 
নান! অতএব পুরাকাল বর অগ্ঠাবধি ব্যাকরণের প্রয়োজনখগ্ডনের 

বাশি 7৩ তি শা্পীশী 7 পিপিপি শত ২৩৭ পতি. .---.-72777০ এস ২ ১০ াাপপীীশশিটটিপিী পাপী পশিশি পাশা িশীশ্ীশীটী তি শিশীীশি শী ীিশ পিশি 

* 0০৪1] সাহেব ইহার হর অন্থবাদ রি 41006 81016 

দ0:13 6869)01181)90 03 089 ৬909. 800. 39০91 199 901200100 11609 800 01)679107৩ 

8800108] 28 0881958 ?” (পৃ ২৯৬১ সর্ববদর্শনসংগ্রহ )। 

১৮ রা 



১৬৮ ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাস 
জন্য যে সকল যুক্তি এবং উক্তি উপন্যত্ত হইয়া থাকে তৎসমূদায় কধনট 

আদরণীয় হয় নাই। 
“একঃ পূর্ববপরয়োঃ” (পাণ ৬১৮৪) এই স্ুত্রীয়ভাষ্ে পতল 

বলিয়াছেন-_-'একঃ শব্দ; সম্যগ, জ্ঞাতঃ শাস্তাম্িত; সুপ্রযুক্তঃ ত্বর্গে লোকে 

চ কামধুগ ভবতি' এইরূপ শ্োতঘোষণাহেতু শবের জ্ঞানসহকৃত প্রয়োগে 

বৈয়াকরণিকদের এহিক এবং পারত্রিক শুঁভফল স্চিত হইয়া থাকে। কিনতু 

তাহার এই মতবাদ নবীন মীমাংসকদের মধ্যে আদূত নহে। তাহারা বলেন_ 

“্পতগ্রলির উক্তি ঠিক নহে। শ্রুতিটা স্বাধ্যায়ের স্ততিবিষয়ে আয়া 

হইয়াছে । স্বৃতরাং নিয়ত স্বাধ্যায়পাঠ কর্তব্য। কিন্তু অসমর্থপক্ষে একটা 

মন্ত্রপাঠ এবং তাহাতে অসমর্থ হইলে মন্ত্স্থ একটীমাত্র শবের উচ্চার€ 

ফলদায়ক-_ইহাই বলিবার জন্য শ্রুতিটা উদ্দিষ্ট।” 

মীমাংসকদের কথায় বুক্াইতেছে যে, শ্রুতিটা স্বাধ্যায়ের অর্থবাদ, 

কারণ স্বাধ্যায়পাঠের উপদেশ থাকিলেও অশক্তিবশতঃ যদি কেহ উদ্া 

একটা মন্ত্র বা মন্ত্স্থ একটামাত্র শব্ধ অর্থজ্ঞানসহকারে সম্যগ ভাবে প্রয়োগ 

করেন তাহা হইলে তিনি স্বাধ্যায়পাঠেরই ফল পাইবেন। এ কথা কিন্ত বদ 

গ্রাহ্িণী নহে। “এক? শব্দঃ ও “মুপ্রযুক্ত?_ এইরূপ পদপ্রয়োগ দেখিয়া কি 

উদ্ধাকে স্বাধ্যায়ের অর্থবাদ বলা সঙ্গত? মন্ত্রের একটীমাত্র শব অর্থজ্ঞানসহকারে 

প্রয়োগ করিলে হ্বর্গাদিফল হয়_ইহা ত কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না 

আর মু" এই উপসর্গের সার্থকতা কি! মন্ত্স্থ কোনও শবের প্রয়োগ যেমন 

ছিল সেইরূপই আছে এবং সেইরূপই থাকিবে। উহা ত বক্তার ইচ্ছাধীন 

নহে। অতএব বক্তার বাক্যরচনাবিষয়েই শ্রতিটার তাৎপর্য অবধারণ করাই 

ষঙ্গত। সুতরাং পতঞ্জলির ব্যাখ্যায় দোষারোপ করা উচিত নহে। 

িষ্টসাধনতাজ্ঞান যেমন নিবৃত্তির কারণ, ইষ্সাধনতাজ্ঞানও সেইরপ 

প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি লইয়া মনঃপ্রচারতবববিং পণ্ডিত 

বলেন-_ , 
“সিদ্ধং সুধ্যং ফলং চেতি প্রবৃত্বে বিষয়ন্জ্িধা। 
র তত্র সিদ্মূপার্ানং ক্রিয়া সাধ্যং ফলং স্থুখম্ ॥” 

ঝত্তরাং কোনও বিষয় বঙ্জিতে হইলে ই্টসাধনতা৷ প্রতিপাদন করিবার 

উক্ত বিষয়ের প্রয়োজন এবং ' সঙ্গতি অর্থাৎ পূর্ববন্তা ব্যাপারের সহিত স্্ধ দ 
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্রানাইলে সাধারণতঃ উহাতে শ্রোতার প্রবৃত্তি উৎপাদন করা যায় না। প্লোক- 

বাতিকেও লিখিত আছে-_- 
| 

“সিদ্ধার্থ, জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে। 

শীন্সাদে তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধ; সপ্রয়োজনঃ ॥৮ (প্রতিজ্ঞান্ূত্র__১৩)। 

এজন গ্রস্থারস্তে প্রয়োজন ও সঙ্গতি প্রদর্শন করার পদ্ধতি বন্ছ সম্প্রদায়ে 

প্রধিত হইয়াছে । অতএব আমরাও প্রয়োজনপ্রতিপাদনের পর সন্বত্ধ 

লষ্টয়া কিছু বলিবার পূর্বে প্রসঙ্গ শেষ করিব না। 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন-__“লক্ষালক্ষণে ব্যাকরণম্” অর্থাৎ লক্ষ্য এবং লক্ষণ 

লষ্টয়াই ব্যাকরণ। ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন__“লক্ষ্যং চ লক্ষণং 

তং সমূদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুন লক্ষাং লক্ষণং চ1 শবে লক্ষ্য 

স্ ত্রলক্ষণম্।” অতএব লক্ষ্য অর্থাৎ শব্দ এনং লক্ষণ অর্থাৎ সুক্র। ুত্রত্বারাই 

শদ€লি ব্যুৎপত্তিসহকারে প্রতিপাদিত হয় বলিয়া শব্দ এবং সুত্র অর্থাৎ 

করণের অভিধেয় এবং অভিধায়ক এই ছুইটীর 'প্রতিপাগ্ভ-প্রতিপাদক ভাবই 

সপ্ধ। মুগ্ধবোধের “শং শবে” এই স্ত্রের বৃত্তিভাগে বোপদেব বলিয়াছেন_ 

“শনৈ মরঙ্গলং স্যাদিতি প্রয়োজনাভিধেয়সন্বন্ধাঃ? । ইহার ব্যাখ্যাবসরে ছুর্াচার্ধ্য 

বলেন__'শব্দজ্ঞানই ব্যাকরণের প্রয়োজন । শব্দসমূহ ব্যাকরণের অভিধেয় এবং 

শবে সহিত ব্যাকরণের ব্যুৎপা্-ব্যুৎপাদকভাবই সম্বন্ধ ।' শব্দ দ্বিবিধ_ 

দিক এবং লৌকিক । উভয়বিধ শব্দজ্ঞানের নিমিত্ত পাণিনি স্থত্রাত্বক 

মক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এ শব্দজ্ঞানের নিমিত্ত তদুপরি ভাত্বাবান্তিকাদি 

শাখাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলেন, বৈয়াকরণেরা সুত্র করিয়া প্রথমে নিজেই তাহা 

লংঘন করেন, সুতরাং পাণিনিও “অল্লাচতরম্” (২২৩৪) এই স্বুত্র প্রণয়নের 

পর স্বয়ং তাহার উল্লঙ্ঘনপূর্বক লিখিয়াছেন__“লক্ষণহোতোঃ ক্রিয়ায়াঃ” 

(৩১/১২৬) এবং “সমুদ্রাভাদ্ ঘ2” (9181১১৮)। কেবল ইহাও নহে। একপদছে, 

ধডপসর্গে সমাসে এবং গ্রোকে বর্ণের দ্রুতোচ্চারণ নিমিত্ত সন্ধি কর! হয়। 

টনি আছে-- রর 

“সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতৃপসর্গয়োঃ। 

সমাসে চৈব স! নিত্যা বাক্যে সা স্তাদ বিভাষয়া ॥” 
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আবার স্তৃত্রে অর্মাত্রালাঘবন্যায় বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত। মৃত্তরা 
সৃত্র লঘু করিবার জন্য তাহাতে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে_ 

“সন্ধিরেকপদে নিত্যো৷ নিত্যো ধাতৃপসর্গয়োঃ। 
সৃত্রেু চ ভবে্লিত্যঃ সোহন্যাত্ৈব বিভাষয়া ॥” 

কিন্ত পাণিনি “সংহিতায়াম্*” (৬১৭২) ইত্যাদি নৃত্রদ্ধারা সন্ধির নিয়ম 
করিয়া “জ্যোতন্াতমিআ্রাশৃঙ্গিণোর্জসিন্ন্জম্বলগোমিন্মলিনমলীমসাঃ” (৫1১1১১৭। 

এই সুত্রে এবং তদন্তর্গত সমাসমধ্যে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাঈ। কেন 
পাণিনি কেন, বার্তিককার কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্কার পতগ্রলিও ব্যাকরাণর 
সকল নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। এইজন্য তন্ত্রবান্তিকে লিখিত আছে_ 

“যেহপি ব্যাকরণস্যৈব পরে পারে প্রতিষিতাঃ। 
সুতরাং তেহপি গাব্াদিতুল্যানের প্রযুগ্জীতে ॥ 

 সূত্রবাত্তিকভাত্েষু দৃশ্যতে চাপশব্দনম্। 
1 অশ্বারূটা;ঃ কথং চাশ্বান্ বিস্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ ॥ 

সুত্রে তাবৎ 'জনিকর্ত্ঃ প্রকৃতিরি' তত্র $ হি দ্বাবপশব্দৌ, জনিশব্দেন হি 'ইক্শ্- 

তিপো _তিপো ধাতুনির্দেশে, (৩ (৩৩১০৮ স্ত্রী দ্বিতীয়বার্তিক ) ইতানেন ল্ষণনাধিতে 

..₹ প্ধানাং ভ্রুতোচ্চারণজন্তো  বর্ণানামতান্তস্রথি সং হহিভা... । অনা 

সংহিতম্। বর্ণানীং ব্রিবিধা গতি ভ্রুতী! মধ্যমা বিল্ষিত চেতি। তত্র দ্রতাঁয়ং স্ক্প উপরনি 
কাঁলঃ, মধ্যমায়ামধিকঃ বিলগ্বিতীয়ামধিকতর; | পূর্ববর্ণো চ্চারণীনম্তরমেব যদ্ বর্ণারমুচচর্মা 

স পর; সঙ্গিকর্ষঃ সম্ভবতি, ন তু মধ্যমায়াং বিলম্বিতায়াং চেতি |, 

1 (জ্যোতিরস্তান্তা ইতি জ্যোৎঙা--'নংপ্রত্যয়ঃ। তমোহন্তান্তা ইতি তমিনা 

'রগ্রত্যয়ঃ ; স্ত্রীলি্গকরণং নিশ্রয়ৌজনম্, তমিরং নভঃ | শৃ্গমন্ত্স্যেতি শৃষ্গবান্ শৃঙ্গিণ: ইন, 

প্রত্যয়: । গাবো বিষ্ান্তেঘন্যেতি গৌমী__মিনি প্রত্যয়: ; গোমিন্ নিন্যে চেতি কেচিং। 

তথাহি-_ছাত্রগৌমী, ধীমদ্গোমী । অন্তঃ__গোমান্। মলমন্তান্তেতি মলিনঃ__ইনচগপ্রতাঃ। 
£ এই ন্তায়টা প্রথমে নাগার্জুনকর্তৃক প্রবর্তিত হয়। তিনি বলিয়াছেন__“অশ্বমেবাধি 

রূঢ়: সন্শ্বমেবাসি বিশ্বতঃ*। তারপর কুমারিল বলিয়াছেন-_“অশ্বারূঢাঃ কথং চাশ্বান্ 

ইত্যাদি। কুমারিলের পর শালিকনাথ মিশ্র লিখিয়াছেন_ 

প্নগ্থেবং তুরগার্চস্তরজ্ং বিস্বৃতে! ভবান্। 

বেদপ্রামাণ্যসিদ্ধা্থমুখিতত্তৎ গ্রহীণবান্।” 

$ পা, ১/৪৩*। 'জনিকর্ত,: প্রকৃতিঃ__“আয়মানকর্ত,ঃ প্ররুতিরপাঁদানকারকমচাঃ 

ইতার্থং। অর্থাৎ উৎপান্তমান পদার্থের যে সূলকারণ তাহার অপাদান হয়। 
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ধারের নির্দিশ্যতে | ন চ 'জনিকর্ত,ও প্রকতিরি'ত্যত্র হি কর্ত,ও প্রকৃতেরপাদান- 

সংজে্াতে। জায়মানস্ত পুনরর্থস্ত জনিশব্দো বাচকতয়া নৈব লক্ষণেনান্থগতঃ। 

তেনায়ং দরিদ্র ইবাশ্বশব্দো জনিমাত্রবাচিত্বাৎ তদর্থং প্রত্যসাধুরেব বিজ্ঞায়তে। 

তগা “তজ্কাভ্যাং কর্তরি' ( পা” ২২১৫ ) চেতি প্রতিষিদ্ধধ্টীসমাস- 

প্রয়োগাদ ব্যাকরণফলপরিত্যাগঃ । এবং 'তৎপ্রযোজকঃ (পাণ ১19৫৫) 

ইতি প্রতিষিদ্ধ এব সমাসঃ। তথা বার্তিকেইপি 'দস্তেল্গ্রহণস্য জাতিবাচকত্বাং 

সিদ্ধমি'তি । (১২১০১ বাস্তিক )। তথা 'আন্যভাব্যং তু কালশবদব্যবায়াদি'তি। 

প্রত্যাহার স্থুৎ ১1১১ বাস্তিক )। অত্র ক্লেশেন সমাসং কল্পযিত্বা ততঃ 

সমাসসংজ্ঞয়া গুণবচনসংজ্ঞায়াং বাধিতায়াং “গুণবচনত্রাহ্মণাদিভ্য (৫1১1১২৭ ) 

ইতি লক্ষণেনাসংস্থষ্ট এব য্যুঞ প্রযুক্ত; ! ভায্োহপাবিরবিকন্যায়েনেতি (81১1৮৮ 

ভাষ্কে ) দন্দগর্ভে তৎপুরুষে পূর্ববসমাসপূর্বপদস্থায়াঃ সপ? “ম্থুপো ধাতুপ্রাতি- 

পর্িকযোরি'তি ( পাণ ২৪৭১) প্রত্যক্ষোপদিষ্টোইপি লুঙ ন কৃতঃ। তথা- 

ঠ্াথাকৃত্বা চোদিতমন্থথা কৃত্বা পরিহার ইতি। 'অন্যাতৈবং কথমি'তাস্বাখ্যাত- 

সাধূহ্েপি পমুল্ ন প্রযুক্তঃ *। ন চৈষাং নিপাতনৈঃ সাধুহ্বসিদ্ধিঃ। কৃতঃ? 

যেষামনগমো নাস্তি তে সিধোয়ুন্নিপাতনৈ। 

অন্যথান্থগতানাং তু গ্রয়োগং বাধতে স্মৃতিঃ ॥ 

স্বৃত্যাচারবিরোধে হি স্মৃতিরেব বলীয়সী। 

প্রত্যক্ষপ্রতিষেধাচ্চ জনিকর্রাদ্সাধুতা ॥ 

পরত্যক্ষ-স্মৃতিবিরোধে তু লক্ষণরহিতন্যাপি প্রয়োগাদেব শিষ্টাচারতুতাদবয়বান্থগম- 

শ্মতিমমন্মায় নিপাতনাৎ সাধূত্রসিদ্ধিঃ। ন চ লক্ষণশব্দানাং স্দাত্মনি ক্রিয়া- 
পিরোধাদাত্মার্থবাভাবাদ্ বা লক্ষণানুগতিরনাদরণীয়।। 

প্রদেশাস্তরসিদ্ধেন লক্ষণেনানুগমাতে | 

দেশাস্তরস্থিতঃ শব্দো লক্ষ্যভূতোইম্যশববৎ ॥ 

তথা চ 'কুত্বং কম্মাল্প ভবতি বৃদ্ধিরিতি। কোহয়ং শব্দ ইত্যাদিযু লক্ষণান্ু- 

গমাদরঃ সর্ব্বত্রাশ্রিতঃ। যদি চ লক্ষণশব্রেষু লক্ষণং "' ন প্রবর্ধতে, ততঃ সর্বং 

ব্যাকরণমপশব্দৈরেব নিবদ্ধং স্যাৎ। অর্দবৈশসদর্শনাৎ তু প্রমাণন্থহানিঃ |” 

* ( পাঁ* ৩1৪।২৭ স্তর জষ্টব্য )। 

1 লক্ষপশনেযু লক্ষণম্.. সৃত্রেয মত্রমূ। 
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(পৃঃ ২৬০-২৬১, আনন্দাশ্রম)। এমন কি স্থানে স্থানে মুনিত্রয়ের বিরোধ দেখিয়া 

তন্ত্রবান্তিকে উক্ত হইয়াছে 

“পরস্পরেণ চাচার্য্য। বিশীতবচনাঃ স্থিতাঃ। 

ত্রবান্তিকাত্বেযু কিং তত্রাধাবসীয়তাম্ * ॥৮ 

( পৃঃ ২৫৬, আনন্দাশ্রম )। 

ইহা ব্যতীত বৈয়াকরণগণের শীর্বস্থানীয় পাণিনির সুত্রে প্রাগুক্ত ব্যাকরণবিরদ্ধ 

পদবিন্যাম দেখিয়া পতঞ্জলিই বলিয়াছেন__“ছন্দোবৎ স্ুত্রাণি ভবস্তি” (পৃঃ ৩৭, 

কীল্হর্ণ ) এবং অপরাপর ব্যাখ্যাতবগণও বলিয়াছেন--“ছন্দোবৎ সুত্রাণি কনয়ঃ 

কুর্তি” | পুরুষপ্রণীত সুত্রসমূহ বেদের ন্যায় কিরূপে হইতে পারে? বেদত 

পুরুষপ্রণীত নহে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছেন হি ব্যাকরণাদীনাং বেদছেন 

স্বতন্ত্রতা' ( তন্ত্ববাত্তিক )। এরূপ অবস্থায় মনে হয়, স্ত্রকারের সুত্র যেন 

কেবল পরের জন্যই উদ্দিষ্ট) নিজের জন্য নহে। সুতরাং ব্যক্তিনিবেকে 

রাজানক মহিমভট্রের কথাই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন__ 

“স্বকৃতিঘযন্ত্রিত; কথমন্তুশিষ্যাদন্যময়মিতি ন বাচ্যম্। 

বারয়তি ভিষগপথ্যাদিতরান্ স্বয়মাচরক্নপি তং” 

ব্যাকরণের প্রয়োজন বা প্রামাণ্যাদি নিরাস করিবার জন্য “প্রয়োগোৎপন্তা- 

শান্রত্বং” (১৩1১৮) এই মীমাংসানূত্রীয় অন্তবার্তিকের সারাংশ সংগ্রহপূর্বার 

কথিত হইয়াছে__ 

“অতো! বিগানভূয়িষ্ঠাদ বিরুদ্ধান্মুলবর্ধিতাৎ। 
নিক্ষলাচ্চ ব্যবস্থানং শবদানাং নাম্ুশাসনাৎ ॥” 

( পৃঃ ২৭৪, আনন্দাশ্রম )। 

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পার্থসারথি মিশ্রও বলিয়াছেন-__ 

“নিম্মূজত্বাদ্ বিগীততানৈক্ষল্যাদ্ বেদবাধনাং। 
পূর্বাপর-বিরোধাচ্চ নাস্ত প্রামাণ্যসস্তবঃ ॥” 

এই সকল কথায় মনে হয়, স্বভাবতঃ মানুষ ব্যাকরণের বশবর্তাঁ হইতে ইচ্ছুক 

নহে। সেই জন্য নায়কনায়িকার প্রেমালাপে বা শোকাকুল মাতার কর 
স্পা পিপি প পাশা 
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বিলাপে ব্যাকরণ নিতান্ত পরাহত। এ সকল বাক্য ব্যাকরণপরাহ্মুখ হইলেও 

যেমন ভাবব্যঞ্জক সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং ব্যাকরণ ব্যতীত সম্যগব্ূপে 

মনোভাব ব্যক্ত করা যায় না এ কথা বলা সঙ্গত নহে। দশকুমারচরিতে 

দণ্ী লিখিয়াছেন__যাবতা চ নয়েন বিনা ন সিধ্যতি লোকযাত্রা সলোকত 

এব সিদ্ধো নাত্র শীস্ত্রেণার্ঘঃ।  স্তনন্ধয়োইপি তৈ স্তৈরুপায়ৈে লিপসতে 

্তগ্গপানং জনন্যাঃ 1” অর্থাৎ 'লোকযাত্রা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল 

নীতি বা নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় তাহা ব্যবহারক্ষেত্র হইতেই শিক্ষা 

করা যায়, শাস্ত্র হইতে নহে; সগ্ভোজাত শিশু স্তন্তপানের জন্য যে সকল 

অঙ্গচালনারূপ উপায় অবলম্বন করে তাহা কি শাস্ত্র হইতে গৃহীত ? প্রকৃত- 

পক্ষেও দ্রেখা যায় যে, মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত যে সকল ইঙ্গিতাদি 

উপায় আছে তাহা সকলেই অশিক্ষিত বা সহজাত বুদ্ধিদ্ধারা ব্যবহারক্ষেত্র 

হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে । গায়কাদিও ব্যাকরণের বশীভূত নহেন। 

সেইজন্য উক্তি আছে-_ পু 

«“বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমূগা; ক যাস্তি সন্ত্স্তাঃ। 

_ জ্যোতির্নটবিটগায়কভিষগাননগহবরাণি যদি ন স্থ্যঃ ॥” 

নৈয়াফ্রিকগণও ব্যাকরণের অধীনে থাকেন না বলিয়া একটা লৌকিক উক্জি 

আছে__“অন্মাকৃনাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপধ্যং শব্দনি কোশ্চি্তা।” 

কেবল দার্শনিক কেন, ভক্তাচাধ্যগণও ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করেন না। 

আভাণক আছে-_ 

“মূর্খ বদতি বিষ্ণায় জ্ঞানী বদতি বিষ্ণবে। 

দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥” 

কবিদের ত কথাই নাই। লোকে বলে--“নিরস্কৃশা; কবয়ঃ”। সকলেই 

জানেন__ 

“অপশবশতং মাঘে ভারবৌ তু শতত্রয়ম্। 

কালিদাসে ন গণ্যস্তে কবিরেকো ধনঞ্জয়ত ॥” 

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভাষাকেই ব্যাকরণ অন্নুমরণ করে, 

কিন্তু ভাষা কখনও ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না। সেইজন্য পতঙ্জলি 

বলিয়াছেন__যথা ঘটেন কার্ধযং করিশ্যন্ কুম্তকারকুলং গন্বাহ কুরু ঘটং 

কাধ্যমনেন করিষ্যামীতি, ন তণ্ধচ্ছব্াান্ প্রযোক্ষ্যমাণো বৈয়াকরণকুলং গব্ধাহ 
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কুরু শব্ান্ প্রযোক্ষ্য ইতি।” (পৃঃ ৭-৮ কীল্হর্ণ.)। “প্রয়োগোৎপত্তযশাসত্বা" 
(১৩১৮) এই মীমাংসাসুত্রব্যাধ্যাকালে তন্ত্বান্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন_ 
“লোকপ্রসিদ্ধশববার্থবশং শান্ত প্রবর্ততে ।” (পৃঃ ২৫২, আনন্দাশ্রম)। সৃত্রসি 
হইলেও বিকটপদের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ নহে, আর পদ যদি লোকন্গিদ্ধ হয় ভাহ 
হইলে স্ুত্রও অনাবশ্যক। সুতরাং কাব্যরচনাকালে সকল ভাষাতেই র্যা" 

পরিত্যক্ত হইয়! থাকে । অলঙ্কার বন্ুস্থানে কাব্যশোভা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাতে 

ব্যাকরণের কোনও উপযোগিতা! নাই। বরঞ উহা শ্রুতিমাধূর্ধ্যাদিগুণের অনস্তরায়। 
এইজন্য আলঙ্কারিকেরা ব্যাকরণের পক্ষপাতী নহেন। এই সকল কারণবশত; 
মীমাংসকেরা বলিয়াছেন__ 

“লোকে তু সর্বভাষাভিরর্৫ধা ব্যাকরণাদূতে | 

সিধ্যস্তি ব্যবহারেণ কাব্যাদিষপ্যসংশয়ম্॥ 
কাব্যশোভান্বপি ত্বেতন্নৈবাতীবোপযুজ্যতে । 
বৈয়াকরণদোষাদ্ধি কষ্টাঙ্থববান্ প্রযুঞ্জতে ॥ 
ন চ লক্ষণমন্তীতি প্রযোক্তব্যমলৌকিকমূ। 
লোকসিদ্ধপ্রয়োগে তু লক্ষণং স্যাদন ্থকম্।॥” 

( তন্ত্বান্তিক-_পূ ২৬২-২৬৩, আনন্দাশ্রম )। 

কথ। অসঙ্গত নহে। এমন কি, পাণিনিমুনি সম্প্রদায়প্রবর্তক হইয়া 

কাব্যরচনাকালে শোভাদি বৃদ্ধির জম্ত ব্যাকরণের মর্ধ্াদা রাখিতে পারেন নাই। 

পাতালবিজয়ে তিনি লিখিয়াছেন-_ 

(১) পসন্ধ্যাবধূং গৃহা করেণ ভাম্থুঃ, 

(২) “গতেহর্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জত্যসৌ প্রাৃষি নীলমেঘঃ। 

অপশ্যতী বংসমিবেন্দুবিষ্বং বিভাবরী গৌরিব হুস্করোতি ॥”* 
(৩) “অসৌ গিরেঃ শবীতলকন্দরস্থঃ পারাবতো৷ মন্মথচাটুদক্ষ। 

ঘম্মালসাঙ্গীং মধুরাণি রি কৃজন সংবীজতে ত পঙ্ষপুটেন কাস্তাঃ কাস্তাম॥' 

র হিনামামৃতবা করণে শ্গোকটার ্লীকটার এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। (১৮ রাব)। 

কিন্তু ইহার অগ্তগ্রকীর পাঁঠও দৃষ্ট হয় 
'গতেহ্রাত্রে পরিমন্দমন্দং গঞ্জন্তি যৎ প্রাবৃষি কালমেঘা: | 

মপন্ততী বৎসমিবেনদুবিস্বং তকষর্বরী গৌরিব হঙ্করোতি ॥+ 
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(3) “তন্বঙগীনাং স্তন দৃষ্ট। শিরঃ কম্পয়তে যুবা। 

.. ভয়োরস্তরসংলগ্াং দৃষ্টিমুৎপাটয়ঙ্সিব ॥” 

(৫) “কৃষ্ণেন সহ মে গ্রীতি বৌভকীতি যদব্রবীং। 

নন জঘাটাতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব ॥”* 

রি উদাহরণে 'গৃহা'পদের পরিবর্তে -গৃহীত্বা'পদ প্রয়োগ করা উচিত ছিল। 

কারণ পাণিনি স্থত্র করিয়াছেন__“সমাসেহনএ পূর্বের ক্রেন ল্যপ্ (৭১৩৭ )। 

দ্বিতীয় উদ্বাহরণে “পরিমন্দমন্দম্, এই পদটী অসিদ্ধ। বলা উচিত ছিল-__ 

'পরিমন্দম্ বা 'মন্দমন্দমম্ । কেবল ইহাও নহে। পাণিনি সুত্র করিয়াছেন__ 

“শপ শ্যনো নিত্যম্” (৭1১৮১), কিন্তু শ্লোকে লিখিয়াছেন-_'অপশ্ঠতী ।' 

'মপশ্ন্টীস্থলে “অপশ্যতী'পদ লিখিবার জন্য স্ুপগ্মমকরন্দে বিষুমিশ্র 

ধলিয়াছেন__“কথমপশ্ততী বৎসমিবেন্দুবিশ্বমিতি বিজয়কাব্যম? তত্র যুনিঃ 

পবা” (২1৩।৭৯)। তৃতীয় উদাহরণে 'ঘণ্মালসাঙ্গীম্*পদ কাত্যায়নের 

মতে সিদ্ধ হইলেও পাঁণিনির মতে অসিদ্ধ, কারণ অগ্টাধ্যায়ীতে- “অঙ্গ শব্দাস্ত 

বগবীহিসমাসের পর ভীষ প্রত্যয়ের বিধান নাই। বিধান থাকিলে 

“নাসিকোদরৌষ্ঠজ্ঘাদন্তকর্ণশৃঙ্গাচ্চ” (81১৫৫) এই সুত্রে 'অঙ্গ'শবের পাঠ 

থাকিত। অতএব 'ঘম্মালসাঙ্গীম্, স্থলে তাহার 'ঘশ্মালসাঙ্গাম্পদ বলাই 

উচিত ছিল। “মধুরাণি” না বলিয়া 'মধুরম* বলা আবশ্যক, কারণ ক্রিয়া- 

বিশেষণে বহুবচনপ্রয়োগের কোনও উপদেশ নাই। আর ধাতুপাঠে বাঁজধাতুর 

পাঠ না করিয়া শ্লোকে মুনি 'সংবীজতে' লিখিলেন কেন? চতুর্থ উদাহরণ 

হহবঙ্গীনাম্*পদণড পুর্ববৎ অসিদ্ধ। আবার অর্থশোভার জন্য বলা উচিত ছিল-_ 

'ুন্দরীণাম”। অতএব কেবল অনুপ্রাসের জন্য তিনি স্বকৃত ব্যাকরণের নিয়ম 

বিসঙ্জন দিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে উচিত্যবিচারচর্চায় ক্ষেমেন্্র ঠিক বলিয়াছেন 

“অত্র 'তত্বী'তিপদং কেবলশবান্ুপ্রাসব্যসনিতয়। নিবদ্ধং ন কাঞ্চিদথো চিত্য- 

* চন্'রীতরহন্তের টাকায় গ্রস্থকৃৎ কবিকঠছার ক্সোকটার এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। 

তথা আরও একটা পাঠ দেওয়া আছে _“ভরিণ! সহ সথ্যত্তেংবোভোদিতি'”। উঠ! 

এহীত আরও একটা পাঠাস্তর দৃষ্ট হইয়। থাকে-_ 

হরিণা সহ সথ্যং তে বোভৃত্বিতি যদব্রবীঃ। 

ন জাঘটাতি যুক্ত তত সিংহদ্বিরদয়োরিব ॥ 

১৯ 



১৪৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

চমংকারকণিকামাবিষ্রোতি | স্থন্দর্য্যা ইত্যত্র পদমন্থুরূপং স্তাৎ, অন্টানি ? 

নিরতিশয়রূপলাব্যব্যগ্রকানি। তত্বীপদং তু বিরহবিধুররমণীজনে প্রযুক্তমধৌ, 
চিত্যশোভাং জনয়তি |” তারপর কবি লিখিয়াছেন__স্তনৌ” | জাত্যর্থে দ্বিব, 
প্রয়োগ কি সঙ্গত ? আবার “নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ” ( ১৩৮৭) এই সুত্রানুার 

“কম্পয়তি'পদ হয়, “কম্পয়তে নহে । অতএব কেবল ছন্দোহনুরোধে 'কম্পয়াত 

লিখিয়া তিনি ব্যাকরণের মধ্যাদ] ভঙ্গ করিয়াছেন। পঞ্চম উদাহরণে 'জঘাটান্ি 
পদ ব্যাকরণদুষ্ট, কারণ ঘট 1যঙলুক লট তিপ্ করিলে পদ হইবে _-'জাঘটাি 
বা জাঘট্ি।' তবে লিপিকরের প্রমাদবশতঃ “ন জাঘটাতি যুক্তৌ তত সিদ্ধি 
দয়োরিব? বা 'ন জাঘটি হি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব' এই জাতীয় পাঠসথ 
যদি এরূপ পাঠ লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য পধানুযোগ। 
কোনও কারণ থাকে না। যদি তিনি “বোভৃতু” লিখিয়া থাকেন ভাহ 
হইলেও উহা! অসিদ্ধ' কারণ অষ্টাধ্যায়ীমতে * পদটা ছান্দদ। অত 
“লোকে তু সর্ব্বভাষাভিরর্৫থ। ব্যাকরণাদৃতে...” ইত্যাদি প্রাগুদ্ধ'ত শ্রোকন্রয়। 

সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও প্রকার অবকাশ নাই, কারণ তংসহযে 

স্বয়ং পাঁণিনিই প্রমাণ । 
এখন আমাদের কথা । “লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ” (৩২১২৬) ইত্যা?ি 

সুতরদ্বারা পাণিনিমুনি “অল্লাচতরম্” (২1২৩৪) এই স্ৃত্র লঙ্ঘন করিয়াছে, 

সত্য, কিন্তু উহা! শেষোক্ত সুত্রের অনিত্যতা দেখাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে 

স্থলবিশেষে সন্ধির অভাব দোষাবহ নহে। আচাধ্যগণ বলেন_-“সন্ধ্যকরণ 

শিত্বুদ্ধিবৈশপ্ার্থম্।” উক্তিও আছে__ 

“সন্ধ্যভাবঃ পৌনরুক্ত্যং 
বিভক্তীনাং চ লোপনমূ। 

ব্যাখ্যেযব্যাখ্যয়োরৈক্যং 
স্ুখবোধকৃতে কৃতম্॥” (প্রয়োগরত্বমালা)। 

'“জ্যোতস্সা."'€(৫২।১১৪) ইত্যাদিসুত্রস্থ সমাসমধ্যে বিসন্ধিকরণ ইকারান্র 

নিবারণ করিবার জদ্যই বুঝিতে হইবে, সুতরাং উর্জস্থিন বা গোমিন্ বলিলে! 

তাহাতে পাণিনির কোনও দোষ হয় নাই। 
পাপী জা পা পপ ০ পাপী পি শপ শা পাপী পিসী সী পাশ্প - পপ  সা পি পী শ ০৮ পপি + পাপ ৮ ৬ এ 

₹ ৭181৬২ সুত্র ভষ্টব্য। 
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“জনিকর্ত প্রকৃতিঃ” (১18৩০ ) এই ম্মৃত্রে কুমারিল যে দোষোদ্ভাবন 

করিয়াছেন তাহা! তত্ববোধিনীতে নিরাকৃত হইয়াছে । তথায় লিখিত আছে 
এননং জনিরুৎপত্তিঃ। “ইণজাদিভ্যঃ, ( ৩।৩/১০৮৬ বাতিক) ইতি জনে ভাবে 

ইণ | 'জনিবধ্যোশ্চ (পাণ ৭৩1৩৫) ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। তন্যাঃ কর্তেতি 
শেষষষ্ঠযা সমাসঠ, ন তু কারকষষ্ঠ্যা। 'তৃজকাভ্যাং কর্তরি' (২২১৫) ইতি 
নিষেধাং।..***এতেন ইকৃশ তিপৌ ধাতুনির্দেশে' (৩/৩।১০৮২ বাণ) ইতি 
টকা নির্দেশোইয়ং জনিরিত্যাশ্রিত্য গমহনজনখনঘসাং লোপঃ, (৯৮) 

ঈতাপধালোপমর্থাসঙ্গতিং সমাসান্থুপপন্তিং চোদ্ভাব্য ব্যাকরণাধিকরণে গর্জন্তো 

মীমাসকাঃ সমাহিতাঃ 1” এ সম্বন্ধে কাতন্বপরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত 

লিখিয়াছেন--“ভীম্মঃ কুরূণাং ভয়শোকহর্তেতি শৈষিক্যাঃ যষ্ঠ্যাঃ সমাসঃ” | 
উদাহরণটার পাঠাস্তর কাশিকাম্যাসে দৃ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে-_ 
"তাপস; কুরূণাং ভয়শোকহস্তেতি শৈষিক্যাঃ ষগ্যাঃ সমাসঃ” (২২১৬ )। 
কপিবাজের উপোদ্ঘাতে লিখিত আছে--““ভীগ্বঃ কুরণাং ভয়শোকহর্তেতি 
শৈধিকাঃ ষঙ্ঠ্যাঃ সমাসঃ। যদ্ব। 'জনিকর্ব, প্রকৃতিত ইত্যাদিদর্শনাৎ 'তৃচা 

৯ হাস্য ভাষাতিন্নবিষয়ন্তং বোধ্যমূ। শ্্রীপতিনাইপি তন্মিন্ সুত্রে ইদমেবোক্ত- 
মিহি সংক্ষেপ।” 

“গুণবচনব্রাহ্গণাদিভ্য; কন্মাণি চ” (৫1১1১২৭ ) এই স্তরের তত্ববোধিনীতে 
গ'ণেন্ধ সরম্বতী লিখিয়াছেন--“একভাবঠ, ব্রিভাবঃ, অন্যভাবঃ_-এষাং পাঠঃ 

দাথে বিধানার্থঃ। তথা চ প্রত্যাহারাহ্চিকে বার্তিকে প্রয়োগঃ-আন্তভাব্যং 

£ কালশবাব্যবায়াৎ (১১ বাত্তিক) ইতি। অন্যভাব এব আন্যভাব্যম্। 
শগ ধমিতার্থঃ।  যত্তু। ব্যাকরণাধিকরণে ভটপাদৈরুক্তম্-_আন্তভাব্যমপ্রয়োগ 

ইনি, তত ত্ববৈয়াকরণমীমাংসকসান্তোষার্থমিত্যবধেয়ম্)” 

মহাভাষ্ে “দ্বিগোলুগিনপত্যে (81১৮৮) এই স্থাত্রের উপর “অর্থবিশেষা- 

প পঠ্যয়েইতনিমিন্তাদপি এই বাত্তিকের ব্যাখ্যাকালে পতগ্রলি বলিয়াছেন__ 

২৭ দ্বয়োঃ সমানার্থয়োরেকেন বিগ্রহ্োইপরম্মাদুৎপত্তি ভবিষ্যত্যব্যবিকন্যায়েন ; 

৭ যথা _অবে * মাংসমিতি বিগৃহ্া অবিকশব্দাছুৎপন্তি ভবতি আবিকমিতি ।” 

* ৪1২৬৯ লৃত্রীয় ভাস্ও দ্রষ্টব্য । তথায় লিখিত মআছে--ভতঙ দ্য শনদয়ে।5ত 
5571 ঁ িসল্টাজা। ১:4৯ি। অবিরবিকন্তায়েন, তদ্ যণাঁ-মাবিক ইতি। 
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'অবি'শন্দ এবং 'অবিক'শব্ষ উভয়ের দ্বন্থসমাসে “অব্যবিক'পদ হয় বলি 
'অব্যবিকগ্ায়েন” এরূপ বলা যাঁয়, কিন্তু 8২৬০ স্ৃত্রের ভাতে পতগ্রনি 

লিখিয়াছেন-__“অবিরবিকল্ায়েন।” এইজন্য কুমারিল আক্ষেপপুরর্বক বলিয়াছেন 

_ছম্বগর্ভে তৎপুরুষে'*''''লুঙ, ন কৃতঃ।” 

বস্তুতঃ কিন্তু পুরাকালে 'অবিশব্দের সমনার্থক একটা 'অবিস্শনের 
প্রয়োগ ছিল। এই 'অবিস্ঠশব্দের সহিত অবিকণশব্দের দন্সমাে 

'অবিরবিক'ই হইবে, 'অব্যবিক' নহে। অবি বা অবিস্ শবের অর্থ কন্ধল, 

মেষ, ছাগ' ইত্যাদি। লৌকিকভাষায় কেবল 'অবি'শব্দ ব্যবহৃত হইলেও বো? 

'অবি' এবং 'অবিস্ঠ এই ছুইটী শব্দই একার্থে প্রযুক্ত হইত। এ মনা 

প্রকৃতিবাদে এবং মনিয়ার্ উইলিয়াম্স্ মহোদয়ের কোষগ্রন্থে অবি'শব জ্টবা। 

এপ অবস্থায় আমাদের মনে হয়, বৈদিক খষিগণ “অবিরবিকন্যায়েন' এই 

সমস্তপদটা ব্যবহার করিতেন বলিয়া পতঞ্জলি উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। 

ভাল, 'অবিস্ শব্দই যদি সমস্তপদে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাঠা হটে 

পতঞ্রলি “অবিষো মাংসম্* এইরূপ না বলিয়া ৪২৬০সুত্রের ভাগে “মান 

াংসম্” এইরূপ বিগ্রহ করিলেন কেন? “অবিস্শব্দ বৈদিক, কিন্তু হবি" 

শব লৌকিক; সুতরাং বাক্য করিবার সময়ে লৌকিকভাষায় বৈদিকণাদদর 

প্রয়োগ করা অন্তুচিত ভাবিয়া মুনি লৌকিকশবটাই প্রয়োগ করিয়াছেন। 

ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারেও পদটী সমর্থন করা যায়। 'অবিরবিক শবে 

'অবিঃ' এই অংশটা স্ববস্তপ্রতিরূপক অব্যয়। ইহা বৈদিক 'কিংযু'শব সব 

“কিম” শবের ন্যায় বুঝিতে হইবে। গণপাঠে সুত্রিত হইয়াছে_ উপসর্গ 

বিভক্তিম্রপ্রতিরূপকাশ্চ*' (সিদ্ধান্ত কৌণ 98৭ সৃত্রবত্তি)। যেমন--অহ 

ইত্যাদি। 'অহংশুভমো যুস্ (৫২১৪০) এই স্ূত্রান্থসারে 'অহং' শাকের 

উত্তর মন্তর্ধীয় যুস্প্রত্যয় দ্বারা “অহংযুঃ'পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে “আহংগদ 

অন্বচ্ছব্ধের প্রথমার একবচন নহে, কিন্তু সুবস্তপ্রতিরপক অব্যয়। প্রথমার 

একবচন হইলে “মদ্যু$ হইত। আবার যেমন__'গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্। 

* অগ্টাধ্যারীস্তলিখিত স্বরাদিগপের জাপনার্থ গণপাঠ প্রধীত হইয়াছে। উা 

অন্টাধ্যানীকান্থপদিষ্ট বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি জগ? 

সৃত্রের নির্দেশ আছে। ও সকল সুত্র গণন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ 
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( রঘুবংশ ১৫৬৯)। এন্থলে বাম্ অর্থাৎ যুবাম্। ইহাও ন্থবস্তপ্রতিবপক 
অব্যয়। এইরূপে অবিঃশব্দটাও অবিশবের প্রথমার একবচন নহে, কিন্ত 
শববন্তপ্রতিবপক অব্যয়। প্রথমার একবচন হইলে 'অব্যবিক' হইবে। অতএব 

এস্থলে 'অবিঃশব সুবন্তপ্রতিরপক অব্যয় বলিয়া “অবিরবিক'শবধে কোনও 

দোষ হয় নাই। 

“অন্যতৈবংকথমিখংস্ সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেং? (৩৪২৭) এই পাঁণিনীয়- 

ৃত্রামসারে 'অন্তথাকারং চোদিতমন্যথাকারং পরিহারঃ' এইরূপ বলাই মঙ্গত, 
কিন্ত 'বনে! র চ" (81১1৭ ) এই স্বৃত্রের উপর “অনো বহুত্রীহিপ্রতিষেধে বোপধা- 

লোপিনো বা বচনম্ এই বাত্তিকব্যাখ্যায় পতগ্রলি বলিয়াছেন-_“অন্যথ! কৃত 

চোদিতমন্থা কৃত্বা পরিহারঃ”। অন্যথাদিপদচতুষ্য় পুর্বে থাকিলে সিদ্ধা- 
প্রয়োগাত্বক অর্থাৎ নিরর্৫থক কৃধাতুর উত্তর অবশ্যই ণমুল্প্রতায় হইবে, কিন্ত 

করাত সিদ্ধপ্রয়োগাত্মক অর্থাৎ সার্থক হইলে উহাতে ক্তা প্রত্যয়ের কোনও 

বাপ। হইতে পারে না, যেমন-_অন্যথাকত্ব। শিরো। ভূঙ্ক্তে। বিপধিমন্যথাকৃতব। 

দেবভামচ্চয়তি ইত্যাদি । এরূপ স্থলে কৃধাতুর অর্থ পাওয়া যান বলিয়৷ 

পমূল্প্রত্যয় হয় নাই। ভাষ্যে পতঞ্জলিও উক্তস্থুলে 'প্রকরণান্তরবিহিতত্বাচ্চোদিতং 
গ্রকরণাস্তরবিহিতত্বাৎ পরিহারঃ এইরূপ বলিবার অভিপ্রায়ে কৃধাতুর 
উর ণমুল্প্রত্যয় না করিয়া জ্তাপ্রত্যয় করিয়াছেন। অতএব ইহাও 
দোযাবহ নহে। 

ধাহারা রাজানক মহিমভট্র “ম্বকৃতিষবযন্ত্রিতঃ...” ইত্যাদি বাক্যামুসারে 
বাকরণের সুত্রসমূহ পরের জন্য উদ্দিষ্ট বলেন তাহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য 
এই যে, পাণিনি অনিত্যতা৷ বা বিকল্পাদি দেখাইবার জন্ত। বুদ্ধিপূর্র্বক স্বকীয়সূত্র 
লঙ্ঘন করিয়াছেন, মোহবশতঃ তিনি এরূপ কার্য করেন নাই। পাণিনি 
সাধারণ স্বত্রকার নহেন। তাহার সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন__-“প্রমাণভূত 

মাচার্য্ো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে প্রান্মুখ উপবিশ্য মহতা যক্কেন স্থত্রং 
প্রয়তি ম্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভনিতুং কিং পুনরিয়তা স্ৃত্রেণেতি”। 

পরাশরোপপুরাণে স্মৃত হইয়াছে__ 

“পাণিনীয়ং মহাশান্ত্রং পদসাধুত্বলক্ষণম্ । 

সর্ধোপকারকং গ্রাহ্য, কৎন্গং ত্যাজ্যং ন কিঞ্চন ॥” 
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এইজন্য অভিযুক্তের বলেন__ 
ধ্যত্রার্থস্ত বিসংবাদঃ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে । 

স্বরসংস্কারমাত্রার্থা তত্র স্যাৎ পাণিনেঃ স্বৃতিঃ ॥” 

কাচ্চ্যায়ন পুষ্পদন্তের অবতার। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে-__এপাণিনি- 
ব্যাকরণং দৃষ্ট1 স তাদুশগ্রস্থরচনাপযু্যৎসুকো! মহেশ্বরমারাধয়ামাস। তত. 
স্তদন্থুগ্রহেণ বাত্তিকমকরোৎ |” এইজন্য প্রণামাঞ্জলি-শ্লোকে তাহাকে বাকাকার 

বলিয়! প্রথমেই পঠিত হইয়াছে__ 

“বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পত্রপ্রলিম্। 

পাণিনিং সুত্রকারং চ প্রণতোহম্মি মুনিত্রয়ম।” 

পতঞ্জলির মহাভাষ্যম্বন্ধে অভিযুক্তের! বলেন__ 

“পাতঞরলে বিষুপদাপগায়াঃ পাতঞ্জলে চাপি নয়েইবগাহমূ। 
আচক্ষতে শুদ্ধিদম। প্রন্থতেরা চ ক্ষতে রাগমধোক্ষজে চ ॥৮* 

সুতরাং 'পরস্পরেণ চাচার্যয। -.? বা 'অতো বিগানভূয়িষ্ঠাৎ-." ইত্যাদি বাকাদার। 
মুনিত্রয়কে কটাক্ষ করা নুশোভন নহে। এমনকি, এই সকল পুর্বপঞ্গীয় 

কথার সিদ্ধান্ত দেখাইবার অভিপ্রায়ে তন্ত্ববান্তিকে কুমারিলও বলিয়াছেন- 

“যত্তিতরম্থৃতীনাং গ্রায়েণ সারূপ্যাদ ব্যাকরণস্ত তদ্দিলক্ষণত্বাৎ তন্মধ্যপাতিহম- 

সংভাব্যমিতি । তত্রোচ্যতে। সর্ধধন্মনূত্রাণাং বর্ণাশ্রমধর্মোপদেশিত্বাদ্ ধণ্মাণা, 

চৈকরপপ্রায়ন্বাং পরস্পরসংবাদিত্বং যুক্তম্, ব্যাকরণম্য ত্বন্ত এব সাধশধ- 

তত্বনির্ণয়ূপো। বিষয়ন্তত্রান্ত ব্যাকরণান্তরেণশৈব সঙ্গতি; স্যান্ন ধন্মসরৈঃ। 

স্মৃতিত্বং ত্ঙ্গানাং ধর্মস্ত্রাণাং চাবিশিষ্টম।” ইত্যাদি। (১1১1৮ পৃগ ২৮৭, 

আনন্দাশ্রমসংস্করণ )। তিনি আরও বলিয়াছেন__ 

“স্বৃতীনামপ্রমাণত্বে বিগানং নৈব কারণম্। 

_ শ্তীনামপি ভূয়িষং বিশীতত্ং হি দৃশ্ঠতে ॥ 
বিগীতবাক্যমূলানাং যদি স্যাদবিগীততা । 
তাসাং ততোহপ্রমাণত্বং ভবেন্ম তিনি 

* পাতঞ্জলে-_পাতং পতনং জলে । । বিকুপদাপগায় গঙ্গায়াঃ। পাতঞ্জলে পতন 

মহাভায়ে। নয়ে__( পক্ষান্তরে) নযে। অবগাহং মজ্জনম্ অর্থাৎ অভ্যাসম্। আচক্ষতে বদি 

আম প্রনথতে জর্ননাদারভা । আচক্ষতে:__আ চ ক্ষতে দররণাস্তমূ। জুধোক্ষজে বিষ্ৌ। 
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পরম্পরবিগীতত্বমতস্তাসাং ন দূষণম্। 

বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্ানৈকত্রাপ্য প্রমাণতা ॥ 

ধর্মসাধনতাংশে চ বিগানং নৈব বিদ্যাতে। 

অন্বাখ্যানবিগানং তু লক্ষ্যভেদান্ন ছুষ্যাতি ॥” ইত্যাদি। 

( পৃঃ ২৮৫, আনন্দাশ্রমস-স্করণ )। 

নায়কনায়িকার প্রেমালাপে বা শোকাকুলা মাতার করুণবিলাপে ব্যাকরণ 

গরাহত হইতে পারে) কিন্তু সেজন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই-_-এ কথ। কি 

সঙ্গত? অধিক আবেগে বাক্য রুদ্ধ হয় বলিয়া কেহ ত চিরমৌনী হয় না। 
বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ কি কাহারও অন্ুকরণযোগ্য ? 

উদ্ধত দণপ্ডিবাক্যের দ্বারা ব্যাকরণ বা তাহার প্রয়োজন নিরস্ত হয় না। 

“ার কথান্থুসারে কেবল অশিক্ষিত বুদ্ধি লইয়া! জীবনযাপন করিলে ধন্মাধম্মের 

শঙ্মুবিচারে অপারগতাহেতু পশ্ুত্বই মন্ুষ্ে বলবৎ থাকিবে। মহধি ঠিক 
বলিয়াছেন__ 

“আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামাম্যমেতৎ পশুতি নরাণাম্। 
ধন্মো হি তেধামধিকো! বিশেষো ধন্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ মমানাঃ0৮* 

( বিষণুশর্মধৃত ভারতীয় শ্রোক )। 

সহচাও বুদ্ধি দ্বার! যদি কেহ কখনও তত্বনিরূপণে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবুও 

তাহার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নহে। কারণ অভিযুক্তের! বলেন. 

“যদবিজ্ঞাতশান্ত্রেদ কদাচিৎ সাধিতং ভবেৎ। 

ন চৈতদ্ বহু মন্তব্যং ঘ্ুণোৎকীর্ণমিবাক্ষরম্ ॥” 

ধারার হইতে লোকযাত্রার নীতি শিক্ষা করা যায়--ইহাই যদ্দি দণ্ডীর মতে 
বলা হয়, তবে কাহার ব্যবহার ? শিষ্টগণের ব্যবহার, মূর্খ কৃষকাদির নহে। শিক্ট 

কাহারা ) যাহারা অনাদি আগমমুলক শাস্ত্র জানেন এবং তাহার নিয়মসমূহ 

পালন করিয়া থাকেন শীহারাই শিষ্ট । জীবনযাত্র। নির্বাহ করিবার জন্য 

পা শি শিশিী টাস্স্যজদপীক্পিস্পিশী লে ০. এ শিোিশিশী শশী শি ০ শি পাপী 7 7৩ ০১১ ০ পপাতিশিশপিপসপীশিশিপ লাজ পাতি ৩৩৩০ পাশ 
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ব্বহারোপযোগিনী নীতি যদি শিষ্টব্যবহার হইতেই পাওয়া যায়, হা; 

ব্যাকরণের প্রয়োজন কি? শিষ্ট কি ন! তাহা! বুঝিবার নিমিত্তই ব্যাকরণাদিশাস্ের 

প্রয়োজন। সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই একথা কোন মতেই উঠিযে 
পারে না। সেইজন্য লোকে বলে_ 

“্যগ্তপি বন্থ নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। 
স্বজন; শ্বজনে। ম| ভূ সকলং শকলং সকৃচ্চ শকৃৎ ॥৮* 

সঙ্গীতশাস্ত্র এবং ব্যাকরণশান্ত্র উভয়ের বিষয় এক নহে। চিত্তরঞ্জনই সঙ্গীতের 

উদ্দেশ্য । উক্তিও আছে-_ 

“গীতবাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণ গুণ; | 

অতো রক্তিবিহীনং যৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে ॥” 

রক্তি অর্থাৎ রাগ। রাগোৎপাদনের জন্য গায়কগণ স্বরসপ্তকের অভাম 

করেন-_ 

“ষড়জ ঝষভগান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা। 
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥৮ 

ষড়জ খষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটা স্বর ময়ুরাদি হনে 

পাওয়া গিয়াছে । সেইজন্য সঙ্গীতরত্বাকরে উক্ত হইয়াছে__ 

“ময়ুরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকো কিলদর্ু'রাঃ। 
গজশ্চ সপ্ত ষড়জাদীন্ ক্রমাছুচ্চারয়ন্ত্যমী ॥৮ (২1৪৪ )। 

ব্যাকরণের সহিত এ সকল স্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই সত্য, কিন্তু মন্বাদিশাসনে 

সহিতও উহাদের কোনও সম্বন্ধ উপলব্ধ হয় না। মন্বাদিশান্ত্র যদি গায়কের 

উপকারক ন৷ হইয়াও শাস্ত্র হয়, তবে ব্যাকরণের শাস্তত্বসিদ্ধি কেন ব্যাহত 
হইবে? এই প্রসঙ্গে পূর্ববপক্ষিগণ একটা উন্তট শ্লোক বলিয়াছেন। শ্লোকটা 

যদিও কেবল পরিহাসন্চক, তথাপি পূর্বপক্ষীদের মুখে ইহা ছুর্বাদে পরিণত 

টিপ পাীশটিলিশটটি 2 লি শিস পপপ্পেস্িপপী শশী িশাশপাশাশ শীত শিীতিি 

* ৫৬ পৃষ্ঠায় ক্সোকটীর প্রামাদিক পাঠ উদ্ধত হইয়াছে। লোকটা উপগীতিনামব 
আর্ধ্যাচ্ছন্দে রচিত। ইছাঁর লক্ষণ__“আধ্যাপরার্ধতুল্যে দলছয়ে প্রাহরুপগীতিম্ণ। নুতরাং 
“সরচ্চ শরৎ” এই অংশে চকার সঙ্গিবেশ ব্যতীত ছন্দোদোষ নিবারণ করা যায় ন।, 
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গ্যাছে । জ্যোতির্ব্বিৎ কি ব্যাকরণ জানেন না? গোলাধ্যায়ে ভাস্করাচাধ্য 
বলিয়াছেন__ 

“দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং 
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিঃ। 
যদ্দি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং 

প্রপঠিতুমধিকারী সোইন্যথ। নামধারী ॥৮ 

নটের কুশলতা গুরুশান্ত্রগম্য। নাট্যুশান্ত্রের উৎপত্তি লইয়া স্মৃত 
হইয়াছে 

“সংকল্প্য ভগবানেবং সব্বান্ বেদানমুন্মরন। 

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুব্বেদা ্ গসম্তুবম্॥ 
জগ্রাহ পাঠমুগ বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। 

যজুব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥ 

বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাটাবেদো মহাত্বনা। 
যেন নারদসংযুক্তো। বেদবেদাকারণম্॥” ( ভরতমুনি )। 

অঠএব যাহ! বেদবেদাঙ্গাদির সহিত সম্বদ্ধ তাহা কখনও অপশবঝের আকর 

££.১ পারে না। নটের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

«“এতাশ্চ নর্তনবিধৌ শাস্্রতঃ সম্প্রদায়তঃ। 

সতামন্তুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া। নান্যথ! ভুবি ॥৮ 

ুতরাং কোনও নট যদি শিক্ষাদোষবশতঃ অপভাষ! প্রয়োগ করেন তাহা হইলে 
যাঙ্গের কথায় বলিব__“সৈষা পুরুষগর্থ। ন শাস্ত্রগর্থেতি” । (পৃঃ ৬৬, দাধিমথ- 
সঙ্গরণ )। 

কামশান্ত্রের সুত্রকার স্বয়ং ন্যায়ভাষ্তকার ভগবান বাংস্যায়ন। ন্যায়তাষ্োর 
পঃনাপদ্ধতি মহাভাস্তেও অনুস্থত হইয়াছে । প্রত্যাহারস্ুত্রীয়কাশিকাকৃ্দ ভগবান 
সশ্দিকেশ্বরও কামশান্ত্র প্রণয়ন করেন। সুতরাং উহাও অপশব্দের আকর 
নহে। অতএব নটপ্রস্তাবে ব্যক্তিবিশেষ লইয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা 
বিউসম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতেছে। চরকমুনি সংহিতাকার। চরকসংহিতার টাকাকার 
স্রপাণিদত্ত লিখিয়াছেন__ 

ন্ট৩ 



১৫৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

“পাতগ্রলমহাভায্ব-চরকপ্রতিস-স্কৃতৈ: | 

মনোবাক্কায়দোষাণাং হত্রেহহিপতয়ে নমঃ॥৮ 

মহাভাষ্যের প্রণামাপ্তলি-শ্লোকেও পঠিত হইয়াছে__ 

“যোগেন চিত্বস্ত পদেন বাচাং 

মলং শরীরস্থ তু বৈষ্ভকেন। 
যোইপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং 

পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোইন্মি ॥৮ 

রাজমার্তণ্ডে ধারাধিপতি ভোজরাজ বলিয়াছেন__ 

“শব্দানামনশাসনং বিদধতা! পাতঞ্জলে কুর্বতা 

ৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতম্বতা বৈছ্যাকে। 
বাক্চেতোবপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্রেব যেনোদ্ধ,ত- 
স্তস্য প্রীরণরঙ্গমল্লনূপতে বাচো। জয়ন্ত্যজ্জলাঃ ॥৮ 

এই সকল প্রমাণ উপজীব্য করিয়া প্রাত্িকদের মধ্যেও কেহ কেহ পঙঞ্জলিকে 

চরক বলিয়াছেন। আমরা অবশ্ঠ চরক-পতপ্জলির একত্ব স্বীকার না করিপ 

ভিন্ন ভিন্ন কালের স্ুধীসমাজ চরকমুনিকে পতঞ্লি ভাবিয়াছিলেন। চরক- 

সংহিতা অপশবপূর্ণ হইলে তাহাদের এরূপ ভাবিবার অবকাশ হইত না। 

চরকাদির শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যদি কোনও ভিষক্ অপশব্দ প্রয়োগ করে” 

তাহা হইলে উহা পুরুষদোষের বিষয় হইবে, শাস্ত্রগতদোষের নহে। তবে শিব 

নির্বাচনকালে আচার ক্রটি নিবারণ করিবার জন্য বলিব-- 

“নাবিষ্যানান্ত বৈষ্ঠেন দেয়ং বিগ্ভাধনং কৃচিং। 

সমবিষ্যাধিকানাং তু দেয়ং বৈচ্েন তদ্ধনম্ ॥” 

যদিও গ্লোকে বৈদ্যশব্ধ সাধারণবৈদুত্য লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে তথাপি 

এস্থলে উহার প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 

নৈয়ায়িকদের সম্বন্ধে যে কথা বল! হইয়াছে তাহা পরিহাসের বিষয়। কার? 
সকল শাস্ত্রই ন্থায়শান্ত্রের সহিত সম্বন্ধ । ভগবান বাংস্যায়ন বলিয়াছেন_ 

“প্রদীপঃ সর্বিদ্যানামুপায়ঃ সর্ধবকন্মণা্। 

আশ্রয়; সর্বধন্মাণাং বিষ্যোদ্দেশে প্রকীন্তিতা॥” (১১)১ স্তায় ভাণ। 



উপোদ্ঘাত ১৫৫ 

ব্যাকরণের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য অভিযুক্তেরাও বলেন-_ 

“মোহং রুণদ্ধি বিমলীকুরুতে চ বুদ্ধিং 

সৃতে চ সংস্কৃতপদব্যবহারশক্তিম্। 
শান্ত্রাস্তরাভ্যসনযোগ্যতয়া যুনক্তি 

তর্কশ্রমো ন তন্থুতে কিমিহোপকারম্ ॥” 

তক্তাচার্য্যগণের সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহা ভক্তির প্রাধাস্থ 

দেখাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে, ভাষার বিশুদ্ধতা-নিবারণের জন্য নহে। 

তক্তিশৃন্ত হইয়া শুদ্ধভাষা প্রয়োগ করিলে দেবতা তুষ্ট হন না--ইহাই এস্থলে 
মভিপ্রিত। শাস্ত্রে আছে -পিতরো মন্ত্রমিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতা১।” 

অতএব দৈবকাধ্যে ভক্তির প্রাধান্য নিরূপিত হইলেও পিতৃকাধ্যে মন্ত্রাদির 

বিশুদ্ধ পাঠ আবশ্যক, আর ব্যাকরণ ব্যতীত মন্ত্রের বিশুদ্ধ পাঠও সাধিত হয় 

না। এইজন্য পম্পশাহিকে পতগ্রলি বলিয়াছেন_-“শব্দান্থুশাসনং :**.'কেষাং 

শব্দানাম? লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ।” তবে যদি কেহ €ৌংসের ন্যায় 
নালন -“অনর্থকা তি মগ্্বাঃ”) তাহা! হইলে যাক্ষের ভাষায় বলিব--“অর্থবন্তঃ 

শগসানান্যাং” (নিরুক্ত পৃঃ ৭৪, দাধিমথসংক্করণ )। ইহাতে আপত্তির 
কিদুঠ নাই, কারণ মীমাংসাদর্শনে ভগবান্ জৈমিনিও বলিয়াছেন_-“অবিশিষস্ব 

বাকযার্থ”' (১২৩২) কবিগণ ছন্দোহমুরোধে বা শ্রুতিমাধূর্য্যাদির জন্য কোনও 

বাসনবিশেষে পতিত হইয়া কখনও কখন অপশব্দ প্রয়োগ করেন সত্য, কিন্তু 

তাহাদের এরূপ প্রয়োগ কেহই অন্থুকরণ করেন না। 

তন্্বান্তিকে পূর্ববপক্ষিগণ বলিয়াছেন_“লোকে তু সর্বভাষাভিরর্থা 

বাকরণাদুতে ।......” ইত্যাদি। অর্থাৎ 'প্রাকতাদি ভাষায় ব্যাকরণ ব্যতীত 

কাবা রচিত হইয়া থাকে । কাব্যের একটী প্রধান অঙ্গ অলঙ্কারশান্্। কিন্ত 

সাকরণ তাহাতে কোনও সহায়তা করে না। ব্যাকরণের জন্ত পদের মাধুর্য 

দাকে না এবং শব্দসমূহ কষ্টসহকারে প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাকরণতঃ সিদ্ধ 

হইলেও কোনও অলৌকিক শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। আর শব যদি 

প্ররোগসিদ্ধ হয় তাহ! হইলে ব্যাকরণদ্বারা তাহার লক্ষণ নির্ণয় কর! সম্পূর্ণ 

অনাবশ্যক। এই সকল কথায় দত সম্পাদন করিবার জন্য পূর্ববপক্ষিগণ কর্তৃক 
পাণিনির পাতালবিজয়কাব্য . হইতে কতকগুলি উদাহরণপ্লোক উপপ্তত্ত 



১৫৬ ব্যাকরগদর্শমের 'ছইিতিহাস 

হইয়াছে । এ সকল উদাহরণগ্লোকে যে চ্যুতসংস্কতি দোষ আছে ভ্দারা 
স্চিত হয় যে, কাব্যরচনাকালে পাণিনিমুনি সম্প্রদায়প্রবর্তক হইয়াও ব্যাকরণের 

নিয়মসমূহ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
এখন আমাদের কথা। পাতাঁলবিজয়কাব্য জাম্ববতীবিজয়ের নামান্তর 

ইহা পাণিনিনামক একজন কবির কৃতি। জাম্ববতীবিজয় এবং পাভালবিজয় 
ভিন্ন ভিন্ন দুইখানি গ্রন্থ এরূপ অন্থুমান সঙ্গত নহে। কারণ পদচন্িকার 
একস্থানে রায়মুকুট বলিয়াছেন_“তথ| হি পাঁণিনেঃ পাতালবিজয়ে মহাকাব্য 
'স্ধ্যাবধূং গৃহা করেণ ভান্ুঃ” এবং উহার অন্যত্র লিখিয়াছেন__“সপার্ধীদ- 

রম্বরমাপুপুর ইতি জান্ববত্যাং পাণিনিঃ | এখন অবশ্য বিজয়কাব্য পাওয়া 
যায় না, সুতরাং আমরা কেহই উহা দেখি নাই। তবে চর্করীতরহম্ত- 

টাকা, কবিরাজ, হরিনামামুতব্যাকরণ, স্বুপদ্লমকরন্দ, পদচক্জরিকা, সুভাফিতাবলী, 

কবীন্্রসমুচ্চয়, শাঙ্ধিরপদ্ধতি এবং হুর্ঘটবৃত্তিপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক 

প্রকীর্ণাংশ : দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতত্ব্যতীত রুদ্রটপ্রণীত কাব্যালঙ্কারব্যাখ্যায় 
শালিভদ্রশিশ্য  নমিসাধু, কাতন্ত্রপরিশিষ্টে গ্রীপতিদত্ত, সছুক্তিকরণামৃতে শ্রীধর 
দাস এবং ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতিগ্রন্থে স্থষ্টিধর চক্রবত্তী উক্ত বিজয়কাব্য হইতে 
নানাবিধ গ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব বর্তমানকালে এ সকল শ্লোক 
দেখিয়াই কাব্যকার-নূত্রকারের একত্ব বা ভিন্নত্ প্রতিপাদন করা ব্যতীত উপায়ানতর 
নাই। টং | 

এঁ সমস্ত উদ্ধত গ্লোক সম্যগভাবে পরীক্ষা করিলে কাব্যকার এবং নৃত্রকার 
উভয়ের একত্ব কখনই উপপন্ন হয় না। প্রাত্িকের! বলেন, কালমন্বন্ধে আমাদের 

সহিত কালিদাসের যে ব্যবধান প্রতিপাদিত হইয়াছে তদপেক্ষা কাব্যকারের সহি 
সুত্রকারের ব্যবধান অনেক অধিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য বেরেডিয়ে 

কীথ মহোদয় তাহার 11910 01 বিা8511181010 নামক গ্রন্থের ৪৩ গৃষঠয 
লিখিয়াছেন__“901:11700ঘ% 1010 11 1179 4১. 1), 01100" 819 80701901 

0 ৩058-78181112 10012]00105150 1611100 ম10) 1019 01010016 095746 

0172801018 0920 41107001118 118177 080008 210 07089 01863 10106 

0810)986-চ1908 01603000101 81708 10780 দ10) (09 গাগা] 

ও 1125 80:61 0180188,% অর্থাৎ “১১৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ধ্বরক্ষিতের অধাক্ষতায় 

খরগদেবকর্তৃক অষ্টাধ্যায়ীর কতকগুলি কঠিন সুত্র সরল করিবার জন্ত দূ 



উপোছত্বাত ১৫৭ 

লিখিত হয়। উহাতে জাম্ববতীবিজয়ের তিনটা গ্লোক পানিনিনামক কবির কৃতি 
বলিয়া উদ্ধত হইয়াছে । এই পাণিনির সহিত স্ত্রকৎ পাণিনির একত্বকল্পনা 

প্রমাণের অভাব প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইল।” কীথ. মহোদয় এরূপ বলিলেও তাহার 
গ্রন্থে কোনও যুক্তি প্রদশিত হয় নাই। সেইজন্য "0 0910710, 0710717] 

[00701 নামক মাসিকপত্রে কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক 
বিদ্বদবর্া শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় 4001) £৪ ৪ [১০০ নামক 

সন্দর্ভে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক লিখিয়াছেন__“]000 707117 1000 

৭101015 710100060 10120101101 5119 101 11000 1৮0 0011])8,  1101090 

|010110170 60 1150 ০01101)21151175% 0116) ৭1100 90100 (77001171%] 
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10010110171), ্ 
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17119 10 00019117277 01971111860] (0োণা)নি 11090080017 7009010% 

11150 1) 1009 521101)057051175%, 48 জ্ঞাপক8) 1117 80110 01 010 ৮0৪08 

11111)010110 [থা] 1) 0779 81010001025 210 20111)77100 10 0070 [000৭ 

1। 0111018%) 10169011001 1]1096 01৭0৭ ৭1107 (1৭11101 0005 01 

00118 01 2 1100] [যো 00100, 10701 10709 0100 গে'৪0৭ 1701 

10011010000 0070 2101)0521151175%, 7১00 000 50911]) 01 1010 0701101- 
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10101] 91000001870 0706 50779 011010]) 506], 10 190 0071]90901 ৭ 
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* যেমন স্ভাধিতাবলিকাঁর “অহো অহং নমো মহ্ম্......” ইত্যাদি গ্লোকটীকে পাণিনি- 
গীত বলিলেও স্ততিমুক্তীবলীতে উহা চীয়াক প্রণীত বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 



১৫৮ ব্যাকরগদশনের হাতহাল 

8000. (0৫10), 1989). ইহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ--ছুই শ্রেণীর প্লোক 
পাণিনিপ্রণীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে জান্ববতীবিজয়ের শ্লোকগুলি 
প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল শ্লোকে ব্যাকরণসন্বন্ধীয় বিশেষত্ব থাকিলে 

উহারা কোনও অপটু বৈয়াকরণকর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর গ্লোকে অলঙ্কারশীস্ত্রগত উৎকর্ধ থাকিলেও ব্যাকরণবিষয়িণী প্রবীণতার 

অভাব আছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকগুলি কোনও 

আলঙ্কারিক পণ্ডিতকর্তৃক রচিত হইয়া থাকিবে। 

শ্লোকগুলি পাণিনির লেখনীপ্রন্থত কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেট 

অবকাশ আছে, কারণ__ 
(১) মহাভাষ্তে | পাণিনিসম্প্রদায়ের অন্য কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থে পাণিনি 

কখনও কবি বলিয়া উল্লিখিত হন নাই ; 

(২) ব্যাকরণবিগীত পদের অবিগান দেখাইবার জন্য ব্যাখ্যাতৃগণ নানা- 

ভাবে বহুরিধ শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা জান্ববতীবিজয়ের কোনও প্রমাণ 

লইয়! তাহার উপর কখনও পাণিনি-প্রবৃত্তির জ্ঞাপকত্ব আরোপ করেন নাই; 

(৩). কোনও কোন 'স্ভাষিত' গ্রন্থে * পাণিনিবিরচিত বলিয়া যে সকল 

ক্লোকের উল্লেখ আছে সেই সকল গ্লোক আবার তজ্জাতীয় অপর গ্রন্থে অর 

কবির কৃতিরপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে; 

(8) কতকগুলি গ্লোকে নিতান্ত আধুনিক লেখার অনেক লক্ষণ দু 

হইয়া থাকে; | | 

(6) প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও শ্লোকে কবির ব্যাকরণবিষয়ী 

প্রবীণতার চিহ্নমাত্রও উপলব্ধ হয় না; 

(৬) জান্ববতীবিজয়ের কোনও কোন শ্লোক দেখিলে হয় ত পানি 

হৃংকম্প উপস্থিত হইত; 

(৭) এ গ্রন্থের কতকগুলি শ্লোক দেখিলে মনে হয়, যেন উহার 

অলঙ্কার-শান্্রগত কোনও কোন অভিনব বিষয়বিশেষের উদাহারণা্থ রচিত 

হইয়াছে ।' 
এই সকল যুক্তি দেখাইবার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_7 

ডিএ রেটিরি বর রিতে . এশা শপ শীীশাশাঁীাোটীিটট শাঁীশীাশা্াি শা ০ পিপিপি 

| * সুভাধিত-গ্র্থ অর্থাৎ চিতি-্রস্ ঝ. সংগ্রহ-গর্থ ($11010108))। 
এখন কে কে 

ইহার "চয়নিকা'নাম দিয়াছেন। « *: 
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]0011)8521051]95% 1৮ঘচ8, 0: 09 1101451]5% 1050, 100181 17050 1১0০1 

(01110500107 & 00918866101 100)006 070 101700) 00100015 4.1), ৮10 

01010 190 01 1101)% 100001191 0790110000102] 10010705117 16 2170 2107000 

(0117১110171 019 20৮6 ঠা81010118)7,৮  অর্ধাৎ 'জামন্ববতীবিজয়কাব্য ব৷ 

পাতালবিজয়কাব্য নবমধখুষ্টশতাব্দীর কোনও অসতংকবির কৃতি । এ গ্রন্থে গ্রন্থকার 

ব্যাকরণশাস্ত্রে অপ্রচলিত কতকগুলি অদ্ভুত পদের সন্গিবেশপৃর্বক উহার কর্তৃত 

বৈয়াকরণশিরোমণি পাণিনিতে আরোপ করিয়াছেন ।' 

ক্ষিতীশবাবুর সিদ্ধান্ত নিরবন্য । “হুশ্ু,বোঃ সার্ববধাতুকেশ (৩৪1৮৭) এই 

গাণিনীয়ন্ুত্রের ভাঙে পাণিনির প্রবৃত্তি অনুমান করিয়া পতগ্রলি লিখিয়াছেন__ 

“ভাষায়ামপি যঙে৷ লুগ, ভবতি”। এ স্তরের কাশিকায় পতঞ্জলি অনুস্ত 

হইয়াছেন। তথায় লিখিত আছে--“ইদমেব হুশ্ুুগ্রহণং জ্ঞাপকং ভাষায়ামপি 
যওলুগস্তীতি”। অষ্টমধুষ্টশতাব্দীর জিনেন্দ্রবুদ্ধি ইহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 

কিন্তু পাতালবিজয়স্থিত “কৃষ্ণেন সহ মে গ্রীতি-.**** ইত্যাদি শ্লোকের কোনও 

উল্লেখ করেন নাই। উক্ত ব্যাখ্যাতৃগণ যদি পাণিনির স্ব প্রণীত কাব্যে যঙ লুগন্তপদের 

প্রয়োগ দেখিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়ের 
উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। অতএব দৃঢ়তাসহকারে বলা যায় যে, 
অষ্টমধুষ্টশতাব্ধীর মধ্যেও পাতালবিজয়ের আবির্ভাব হয় নাই। এই সময়ে 
আবার কাব্যালঙ্কারে বামনাচাধ্য স্থত্র করিয়াছেন--“স্তনাদীনাং 
দিত্বাঝিষ্টা জাতিঃ প্রায়েণ” (৫1১1১৭)। সম্ভবতঃ ইহ! দেখিয়াই কবি দ্বিবচনাস্ত 
স্তন'শব প্রয়োগ করিয়াছেন। এদিকে আবার হারাবলীকোষে দ্বাশধৃষ্টশতাবীয় 
পুরুষোত্তমধৃত 

স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্ কুদ্রপ্রসাদতঃ। 

আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমন্ত্র জাম্ববতীজয়ম্॥” 
এই গ্লোক সত্য. সত্যই, যদি ৯-১ৎখুষ্টশতাব্দীয় রাজশেখর কর্তৃক প্রণীত হইয়া, 
থাকে, তাহা হইলে বিজয়কারের নবমখুষ্টশতাব্দীয়ত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, কিন্ত 
প্লোকটা রাজশৈথরীয় বলিয়৷ সকলে স্বীকার করেন না এবং রাজশেখরের গ্রস্থেও 
উহ ষ্ট হয় না। এরূপ হইলে বিজয়কার আরও অর্ব্াচীন হইতে,পারেন। তবে 

তিনি দ্বাশথৃষ্টশতাব্দীর পূর্ববস্তী ছিলেন, কারণ একাদশ ধুষ্টশতাব্দীর পর 

তৎপ্রণীত গ্রন্থের নাম এবং ক্লোক উদ্ধত হইতে আরন্ধ হইয়াছে । অতএব 



১৬৪ ব্যাকরণমর্শনের ইতিহাস 

অষ্টাধ্যায়ী এবং পাতালবিজয়ের এককর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। সেই জর 

নিরুক্তালোচনে পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী বলিয়াছেন__“আস্তি চ ব্যাকরণা- 

শুদ্ধিদোরষ; পাতালবিজয়ে, উদাহৃতশ্চ স রুদ্রটকৃতকাব্যালঙ্কারটাকাকৃতা নমিসাধুন 

ঢাতসংস্কৃতিদোষোদা হরণপ্রসঙ্গ 'সন্ধ্যাবধূং গৃহা করেণ ভানু ইতি ।. তত্র গৃহীত্েডি 

বক্তব্যে গৃহোতিপ্রয়োগ এবাশ্ুদ্ধ;। অক্রেং বিচারধ্যম__অশেষশেমুষীসম্পর্ 

মহেশ্বরপ্রসাদাল্লবব্যাকরণবিদ্স্ত সিদ্ধবাগ্বিভবস্য ব্যাকরণতঅষ্টস্তস্য গাণিনে 

ব্যাকরণাশুদ্ধিঃ কদাপি সম্ভবেং কিমু ইতি। যদি নাম গৃহ্োতিপদং তেনৈব 

পাণিনিনা প্রযুক্ত স্তাৎ, তি তৎপ্রয়োগবলাদেব সাধ্বিতি কথং ন মন্যোতেতি 8) 

প্রয়োগ অপি হি পাণিনিকাত্যায়নপতঙ্জলীনাং সাধুত্বনিয়ামক! ভবস্ত্যেবেতাররী- 

ক্রিয়ত এব সর্ব্বঃ1৮ ঠিক কথা। তন্ত্রবান্তিককার বলিয়াছেন_ 

“অভিযুক্তরা যে যে বনুশাস্্ার্থবেদিনঃ 

তে তে যত্র প্রযুপ্তীরন্ স সোহর্থস্তত্ুতো। তবেৎ ॥ 

তারপর প্ররবন্ধান্তে সামশ্রমিমহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_-তদেবং যত ই 

গৃহেতি পদং ন কোইপি সাধু মন্যাতে, অতোহপি  জ্ঞায়তে শে 

ব্যাকরণাচার্য্েণ তেন পাণিনিনা প্রযুক্ত, ন চ পতঙ্জলিপূর্ববকালীনেনাপি 

কেনচিদ্িতি।” (পৃঃ ১১৮)। অতএব পূর্ববপক্ষিগণ পাতালবিজয় লয় 

ুত্রকার পাণিনির প্রতি যে অন্্ুযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন সম্পূর্ণ ভি্িশূর 

বলিয়া প্রমাণিত হইল । 

যতদুর দেখা গেল তাহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণ না থাকিলে আম? 

প্রাচীন খধিদের মনোভাব স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, 

বেদপাঠে আবার নিরুক্তমহক্ত ব্যাকরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। নিরুক্তের সহি 

ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠতাহেতু মৃহধি যাস্ক বলিয়াছেন-_“তদিদং বিদযাস্থানং ব্যাকরগস্ত 

কাংন্সযং ্বার্থসাধকঞ্চ*। (১1১৫)। মন্্ীর্ঘজ্ঞান ব্যনীত মন্ত্র সম্যক্ ফলদায়ক 

হয় না এবং মন্্র্ঘজ্ঞানের জন্য নিরুক্তশান্ত্র নিতাস্ত আবশ্যক । যাকের মতে 

নিরুক্তশান্ত্র ব্যাকরণের অত্যন্ত স্বার্থসাধক। অতএব মহষি ধীস্বের গা 

্রমাণপুরুষকর্কৃক মন্া্থজানে নিরুক্তের ন্যায় ব্যাকরণেরও উপযোগি্ 

ক্তকঠে স্বীকৃত হইয়াছে। ধাধর্স্ের মৃল-প্রমাণ বেদ । বেদের ১ 

পুরুষার্থলাতের উপায়। স্বর, এবং মংস্কারের জ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না 



উপোদ্ঘাত্ ১৬১ 

স্বর-সংস্কারের জ্ঞানও আবার ব্যাকরণসাপেক্ষ। স্বুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্রই 

মন্্সিদ্ধির প্রধান সহায়। সেইজন্য বাক্যপদীয়গ্রন্থে কথিত হইয়াছে-_ 

“আসম্সং ব্রহ্গণস্তস্ত তপসামুত্তমং তপঃ। 
প্রথমং ছন্দসামঙ্গমাহু ব্যাকরণং বুধাঃ ॥৮ 

বৈদিক শবরাশির আকৃতি ব্যবস্থা শক্তি যোগ্যতা সংস্কার এবং তাহাদের 
পর্পর সম্বন্ধাদি ম্মরণপৃর্বক লৌকিকশব্দসমূহ সামান্ততঃ অনুশাসন করিবার 
জগ্ক ধষিগণ যে সকল নিয়ম স্থত্রারট করিয়াছেন তাহাদের স্মৃতিপদবাচাত্ 
অস্বীকার কর! যায় না। তস্ত্বান্তিকে পূর্ববপক্ষিগণ মুনিদ্ধয়োক্ত প্রয়োজন- 
প্রপঞ্চের প্রতিবাদ করিলেও সিদ্ধান্তপক্ষে কুমারিলভট্ট ব্যাকরণের স্মৃতিত্বপ্রতি- 
পাদনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন__ 

শরগতিম্থৃতিপ্রমাণত্বে হেতুপুব্বং নিরূপিতে। 
অঙ্গানাম প্রমাণত্বমশাস্ত্রত্বং চকো বদেৎ॥ 
০৪৫৪০৩৩৪৪৩৪ ৪১৪৪৪০৪৪১৪৪০৪০ও৪৩৪৪৪১৪৪৪৪ ৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪ 

অথাপি স্মৃতিশব্দেন নাঙ্গানামভিধেয়তা। 

তথাইপ্যেষাং ন শান্তত্ব-গ্রমাণত্বনিরাক্রিয়। ॥ 
পুরাণং মানবে ধশ্মঃ সাঙ্গে। বেদশ্চিকিৎসিতম্ ॥ 

ইতি হি তুল্যবৎ প্রামাণ্যম্মরণম্॥৮ 
( পূঃ ২৩৭, কাশী সংস্করণ )। 

শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থেও ব্যাকরণ নানাস্থানে স্মৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
বেদখুলকতা না থাকিলে উহা কথনও স্মৃতিপদবাচ্য হয় না। এই ব্যাকরণ- 
স্বতি আবহমানকাল প্রচলিত থাকিলেও এখন তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রস্থাত্তরের 
সভাবহেতু আমাদের ত্রিমুনিব্যাকরণই ব্যাকরণস্মৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে। 
সেইজন্য উক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণ (11110400109 (8001৮: ) এখন  বেদাঙ্গমাহেস্থর 

বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার সৃত্রকর্তা পাণিনি, বাণ্তিককর্তী কাত্যায়ন এবং ভাত্যকর্ত। 
পতঞলি। কিন্তু ব্যাকরণ অনাদি এবং অপৌরুষেয় বেদের অঙ্গ বলিয়া এই 
তিনজনের কেহুই উহার কর্তা নহেন। অতএব পাণিনি কাত্যায়ন বা পতঙ্জলি 
ততপ্রকাশিত শাস্ত্রের ন্মর্তা এবং প্রবক্তা, কর্তা নহেন। ভাল, তবে কেন 
বি্ুশর্মা বলিয়াছেন-_“সিংহো। ব্যাকরণন্ত কর্তূরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনে ! 
আর স্কান্দেই বা স্মৃত হয় কেন__“মহর্যয়ো ব্যাকরণং নিরাহঃ”” 1 ( উপোদ্ঘা- 

২১ 



১৬২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

পৃঃ ৪৪ ভরটব্য)। ইহা৷ সামান্ত প্রশ্ন। হ্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ততট ইহার উত্তর 

দিয়াছেন-_“নতক্ষপাদাৎ পূর্ব কুতো বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীং? অতান- 

মিদমুচ্তে। জৈমিনেঃ পূর্বং কেন বেদার্থে! ব্যাখ্যাতঃ? পাণিনেঃ পূর্ব 

কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি 1 পিঙ্গলাৎ পূর্ববং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? 

আদিসর্গাং প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যা; প্রবৃত্বাঃ। সংক্ষেপবিস্তরবিবন্ষযা 

তু তাতস্তাস্তত্র তত্র কর্তংনাচক্ষতে ।” অর্থাৎ 'অক্ষপাদের পূর্বে বেদের 

প্রামাণ্য কিরপে নির্ণীত হইয়াছিল? ইহা নিতান্ত তুচ্ছ প্রশ্ন। জৈমিনির 

পূর্বে কে বোব্যাখ্যা৷ করেন বা পাণিনির পূর্ব্বে কে শবের ব্যুংপত্বি নির্দেশ 

করেন বা পিঙ্গলের পূর্বে কে ছন্দঃনৃত্র রচনা করেন-_-এই জাতীয় প্রশ্ন কখনই 

সঙ্গত নহে, কারণ এ সকল বিষ্ঠা বেদের ন্যায় আদি সর্গ হইতে প্রত 

রহিয়াছে.। সুতরাং খধিগণ উহাদের প্রবক্তা, কর্তা নহেন। তবে কোন কোন 

প্রবচন সংক্ষিপ্ত এবং কোন কোন প্রবচন বিস্তৃত বলিয়া! সেই সেই প্রস্থানের 

প্রবক্তগণ সাধারণভাবে কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা 

ধারা লইয়া অদ্বৈতত্রন্মসিদ্ধিকার সদানন্দও বলিয়াছেন__“গৌতমাদিমুনীনা 

তত্তচ্ছান্রন্মারকত্বমেব শ্রায়তে ন তু বুদ্ধিপূর্ববককর্তৃত্ম। তছুক্তম্_ বর্ষা 

খাফিপর্্তাঃ ন্মারকা ন তু কারকাঃ ইতি।” অভিপ্রায় এই যে, “গৌতমারি 

ধধিগণ তত্ংপ্রকাশিত শাস্ত্রের ন্মর্তা, কিন্তু বুদ্ধিপুর্বক কর্তা নহেন। কার 

স্মৃতি বলিয়াছেন_ ত্রদ্মা হইতে খবিপধ্যন্ত সকলেই স্মারক; কেহই কারক 

নহেন। ইহাতে মহাভাগবতপুরাণের কথা৷ মনে পড়ে 

£ন্য়ন্তরেষ ভগবান্ বেদে! গীতঃ সনাতনঃ। 

শিবাস্তা খবিপর্যস্তাঃ ন্মর্তারোহস্ত ন কারকাঃ ॥ 

মানুষের জ্ঞান ছুইপ্রকার__সিদ্ধ এবং সাধ্য। যে জ্ঞান অভ্যাস ব্যতিরেকে 

জগ্গে তাহা সিদ্ধ বা সহোথ, যেমন-ক্ষুৎপিপাসাদি বিষয়জ্ঞান। আর 

যে জ্ঞান অভ্যাসাদির দ্বারা অধিগত হয় তাহা সাধ্য অর্থাং সম্পাষ্ঠ। 

সাধ্যজ্ঞান ছিবিধ_জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পার্থক্য দেখাইবার 

জন্য অমরসিংহ বলিয়াছেন_“মোক্ষে ধী জ্ঞান বিজ্ঞানং শিলপশনসয' |] 

অতএব ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান, আর তদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। 

এক হুইটার মধ্যে জ্ঞানই মুখ্য এবং বিজ্ঞান গৌণ। জ্ঞানের মুখ্যতা প্রতিপা্ 

করিবার জন্ত আচার্য্েরা বলেন_ ৃ 



উপোহতাত ১৬৩ 

'“ষঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। | 
তন্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে।” 

এমন কি, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন-__“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যাতে |» 
জ্ঞানার্থ দৃশধাতুনিষ্পন্ন দর্শনশবের অর্থ হইতেছে_জ্ঞানের করণ বা 

দ্বার। দর্শনশব্দের অর্থ এরূপ হইলে ব্যাকরণ যে শব্দবিষয়ক জ্ঞানের করণ 

তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-_ 

“তদ্দারমপব্স্য বাজ্মলানাং চিকিৎসিতম্। 

পবিত্রং সর্বববিগ্ঠানামধিবিদ্ং প্রচক্ষতে ॥৮ (বাক্যপণ ১1১৪ )। 

অতএব ব্যাকরণকে দর্শন বল! অসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ দর্শনের & 

লক্ষণ ইহাতে চরিতার্থ হইয়াছে । 

দর্শন দ্বিবিধ-__আস্তিকদর্শন এবং নাস্তিকদর্শন। যাহা! বেদাবলম্বনপূর্র্বক 
বেদগম্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে এবং ঈশ্বর প্রাপ্থির উপায়ও স্মচন! 

করে তাহা আস্তিকদর্শন। আর যাহা বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া 

ঈশ্বরের:সত্তাদ্ি প্রতিপাদন বা! প্রত্যাদেশ করে তাহা নাস্তিকদর্শন। 

ব্যাকরণ আস্তিকদর্শন। ইহাতে বেদের প্রাধান্য কখনও ক্ষুণ্ন হয় নাই। 
হার সাহায্যে শবজ্ঞান হইলে শবব্রক্ম অধিগত হন। শবত্রন্গ লাভ করিলে 

পরব্রন্ধও পাওয়া যায়। কারণ শ্র্তির ঘোষণা আছে--“শবব্রহ্মণি নিষাতঃ 
পরং ব্রন্মাধিগচ্ছতি” ( মৈঃ উ)। দ্বারদ্বারিভাবে শব্দজ্ঞানের ত্রহ্ষপ্রাপ্তিহেতুত্ব 
শ্তিসিদ্ধ হওয়ায় ভর্তহরি বলিয়াছেন__ 

“ইদমাগ্ং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্্বণাম্। 
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিন্গা রাজপদ্ধতিঃ ॥” (বাক্যপৎ ১1১৬ )। 

যদি কেহ শবব্রহ্ম লাভ করিবার পর ভাগ্যবশতঃ ব্রমোন্নতির অভাবহেতু 
পরব্রন্ম লাভ করিতে না৷ পারেন তথাপি তাহার ব্যাকরণজনিত শবদজ্ঞান 

শিক্ষল হয় না। কারণ তদ্দার! শব্দবিৎ পণ্ডিতের স্বর্গাদিনুখ নুলভ হইয়া 

থাকে। সেইজন্য স্মৃতি বলিয়াছেন__ 

“নাকমিষ্টস্ুখং যাস্তি নুযুক্তৈ বড়বারথৈঃ। 
অথ পংকাষিণো যাস্তি যেইচীকমতভাবিণঃ ॥” 

কথা। শুনা যায়--“ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি' | 



১৬৪: ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাস 
যাহাই হউক, এই সকল কারণবশতঃ আমর! ব্যাকরণকে দর্শন বলিয়াই 
মনে করি। 

রেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং তদ্দারা লিক উপায় নিরূপগ 

করা--এই ছুইটাই দর্শনের প্রধান লক্ষণ। ব্যাকরণে উত্ত ছুইটি লক্ষণই বর্তমান। 
ব্যাঙ্ছরণজ্ঞানদ্বার! শব্দব্রক্ম অধিগত হন এবং শবত্রন্ম অধিগত হইলে পরত্ন্ষ- 
গ্রাপ্তিবপ মোক্ষ সাধিত হয় বলিয়া প্রাঞ্ক্ত দ্বিতীয় লক্ষণটা ইহাতে চরিতার্থ 

হইয়াছে। আর বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরে থাকুক, বেদের মগ 
ব্যাকরণের অঙ্গাঙ্গিভাব কেহই অন্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ বস্থবুত 

বুঝিয়া গণরত্বমহোদধিপ্রণেতা বর্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ। 
বৈদিকেু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ততাম্॥” 

( পূঃ ২৯১, সর্ধবদর্শন সং) 

গতঞ্জলিও ব্যাকরণসম্বন্ধে বলিয়াছেন_-“সর্ববেদপারিষদং হীদং শান্ত্রম" এবং 

“ব্যাকরণং নামেয়মুত্তরা বিদ্যা ।” সুতরাং দর্শনের প্রথম লক্ষণও ইহাতে 

ঈর্বতোভাবে বি্যমান। এইজন্য আমাদের মতে ব্যাকরণকে দর্শনশাষ্ বল! 

অমঙ্গত নহে। কেবল আমাদের মতে কেন, সর্ধদর্শনসংগ্রহে স্বয়ং মাধবাঁচাধ্য€ 
রলিয়াছেন--“পাণিনিদর্শনম্” | 

দর্শনশাস্ত্র স্বৃতি হইলেও বেদের উপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ব্যাকরণ 

বেদের অঙ্গ। আপত্তম্বীয়ধ্শসুত্রে স্মৃত হইয়াছে__“ষড়ঙ্গো বেদঃ। ছন্দ; করে 

ব্যাকরণম্...৮ (২৮।১০-১১)। ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে_“ষড়ভিরক্গৈযু কো 

বেদোইত্র গৃহাত ইতি ।''.ব্যাকরণমর্থবিশেষমাশ্রিত্য পদমন্থাচক্ষাণং পদপদাথ 

প্রতিপাদনেন বেদস্তোপকারকং বিষ্যাস্থানম্।” ( উজ্জল! )। নিরুক্তে ভগবান 

যাস্ক বলিয়াছেন--“সমায়াসিযু বেঁদং চ বেদাজানি ৮” (পৃঃ ৯০ দাধিমথা 

সংস্করণ )। ইহাতে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন__“সমায়াসিযুঃ সমাম্াতবন্তঃ।” 

বেদং চ বেদাঙ্গানি চ। তদ্ যথা_একবিংশতিধা বাহব্চম্, একশত 
আধ্ব্য্যবম্, সহত্রধা সামবেদম্, নবধা! আধর্ধবণম্। বেদাঙ্গান্তপি। তদ্ যথা 

ব্যাকরণমঞ্টধা, নিরুক্তং চতুর্দশধ| ইত্যেবমাদি।” ব্যাকরণ আবার দাধার 

অঙ্গ নহে, মনতরা্ঘপ্রত্যয়ের উপকারক বলিয়া ইহা বেদের মুখস্বরূপ। শিক্ষা 

শান্তর প্সৃত হইয়াছে-_“শিক্ষা ভ্রাণং তু বোস মুখং ব্যাকরণং স্ৃতম্' ৰ 
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এইজন্য পতঞ্রলিও বলিয়াছেন__প্রধানং ষট্যঙ্গেযু ব্যাকরণম্ঠ। স্মৃতিকার 

তগবান গৌতমমুনি যড়ঙ্গের বেদতুল্যত। কল্পনা করিয়াছেন। সেই- 

নয ভাট্রদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত হইয়াছে-_4মন্ত্ব্রান্মণয়ো। বেদনা মধেয়ং 

ব্ঙ্গমেক ইতি গৌতমস্থতেঃ ম্পষ্টমৈব তেষাং বেদত্বমপি প্রতিপাদিতম্।” 
ভগবতী শ্রুতি আবার ব্যাকরণকে বেদের বেদ বলিয়াছেন ( ছান্বোগ্য ৭1১ )। 

ইহাতে খধির কথা মনে পড়ে-_-“সোইয়মক্ষরসমায়ায়ো বাক্সমায়ায়ঃ পুষ্পিতঃ 

ফলিতশ্ন্দ্রতারকাবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ” ( মহাভাষা পৃঃ ১৩২, 

পথম খণ্ড নির্ণয়সাগর সংস্করণ )। 
এরূপ অবস্থায় আমরা সেই স্বতঃসিদ্ধ ব্রদ্মরাশিকে লোকসিদ্ধ দর্শন- 

পদে স্থাপন করিয়া কি অপরাধী হইলাম? যাহাই হউক্, এখন ব্যাসদেবের 

আক্ষেপোক্তি মনে পড়ে__ 

“রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বণিতং 
স্তত্যাইনি্বচনীয়তাইখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। 

ব্যাপিত্বং চ বিনাশির্তং * ভগবতো। যত্তীর্ঘযাত্রাদিনা 

ক্ম্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥” 

* তারাকুমার নিতে রাকাপিউ, পঞ্চামূতে নানি জিডির ধৃত 

ঘয়াছে | কিন্তু মূলের পাঠ ্রীবু্ত পূর্ণচ্র উত্তটসাঁগরমহোদয়কর্তৃক মুদ্রিত র়নীতায় দু 
ইইবে। প্রপ্জগীতা। পাগুবগীতার নামান্তর | 



তীয় স্ভবক 

". ব্যাকরণের প্রয়োজন এবং সম্ব্াদি প্রতিপাদিত হইল সত্য, কিছু 

_ ব্যাকরণের বিষয় কি-তাহাও সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। পদসংহিতাদির 

স্বরূপনির্দেশই ব্যাকরণের বিষয়। পাঁণিনিমম্প্রদায়ের পরিভাষাদি অবলম্বন 

করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রদিত হইবে। পদসংহিতাদির মধ্যে প্রথমত; 

সৃচীকটাহস্তায়ে সংহিতার আলোচনাই কর্তব্য। সংহিতা সন্ধি। বদয়জাত 

বর্ণবিকারবিশেষ অর্থাৎ স্বরের সহিত ্বরের এবং ব্যঞ্জন বা স্বরের সহিত 

বাঞ্জনের সংশ্লেষকে সন্ধি বলে। প্রাচীনেরা বলিতেন_“অর্দমাত্রোচ্চারণ- 

_ কালেনাব্যবহিতয়ো ধর্ণয়ো ক্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ। অতএব গ্লোকার্দয়ে 

ন্ার্ঘয়ো। ধা ন সন্ধি অত্রার্দমাত্রোচ্চারণকালব্যবধানস্তোচিতত্বাং” ৷ অর্থাং 

'অর্দমাত্রার উচ্চারণকালদ্বারা৷ অব্যবহিত ব্ণদ্ধয়ের যে দ্রুততর উচ্চারণ 

তাহার নাম সন্ধি। এই নিয়মানুসারে শ্লোকার্দের বাঁ মন্ত্রর্দের সন্ধি 

হয় না) কারণ এ এ স্থলে অর্ধমাত্রোচ্চারণকালের ব্যবধানই উপপিষ্ট। 

বৈয়াকরণদের মতে বর্ণের গমন, আগমন, তছুভয় অর্থাৎ গমনাগমন, অন্ুভয় 

অর্থাং গমনাগমনের অভাব, পরিবর্তন এবং সমুচ্চয়তেদে সন্ধি ছয়প্রকার 

হইতে পারে। আবার দৃষ্টিবিশেষে সন্ধি পাঁচগ্রকার_স্বরসন্ধি, ব্যগ্জনসন্ধি, 

প্রকৃতিসন্ধি, অন্থুম্বারসন্ধি ' এবং বিসরগসন্ধি। হৃম্বমাগুকেয় বলেন-_ অক্ষরের 

লাঘব এবং শবের দ্রুততর উচ্চারণাদিই সন্ধির পরম প্রয়োজন। 

ন্ত্ররাক্ষণীতিধেয় বেদ, উপনিষত, খগাদিপ্রাতিশাখ্য। গাণী, পদগাঢ় এবং 

উপলেখসৃত্রাদি গ্রস্থসমূহে অল্পবিস্তরভাবে সন্ধির বিষয় উপলব্ধি করিয়া প্রাচী 

, খঁধিরা বলিতেন_-“পরঃ সন্িকর্ষঃ সংহিতা । পদপ্রকৃতিঃ সংহিত1।” খধিদের 

এই ছুইটা বাক্য যাস্কের নিরুক্তে উদ্ধত হইয়াছে। প্রথমবাক্যার্থ সম্বন্ধ ্াচার্া 

বলেন_-«পরঃ প্রকৃষ্টো যঃ সন্নিকর্ষ; সংগ্লেষ পরস্পরেণ স্বরাণং স্বরাধিরূঢ়ানাং? 

ব্ঞ্জনানাং সা সংহিতেত্য্তে।” দ্বিতীয় বাক্যন্থ 'পদপ্রকৃতি শবে 

র্ঠীতংপুরুষ বা বহুত্রীহি সমাস করা যায়। যাহার! ষ্টাতৎপুরুষ সমাস শ্বীকার 

করেন তাহাদের মতে সংহিতাই প্রকৃতি, আর 
পদ তাহার বিকার। কিন্ত ধ 

পায় উহাতে বনতরীহি সমাস মনে করেন তাহাদের ম
তে গদই পর 

জার সংহিত| তাহার বিকার। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের যুক্তি এই যে, সংহনতগান 
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পদ হইতে যখন সংহিতার উৎপত্তি, তখন পদের প্রকৃতিত্ব এবং সংহিতার 

বিকারত্ব বলাই উচিত। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় বলেন, সংহিতার বিশ্লেষণে যখন 

পার আবির্ভাব হয় তখন সংহিতাই প্রকৃতি এবং পদই তাহার বিকার। 

এর্প বলিবার আরও একটা হেতু এই যে, মন্্রষ্টা খষির মুখারবিন্দ হইতে 

সহিত পদসমৃহই অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং যজ্ঞকর্মেও এরূপ পদেরই 

বিনিয়োগ চিরকাল হইয়া আসিতেছে। এইজন্য বেদাধ্যয়নের পূর্বে অধ্যেতৃ- 

গণকে প্রথমে সংহিতার উপদেশ দেওয়া হয়। এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া 

র্গাচারধ্য নিরুক্তের “পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা” এই বাক্যাংশ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

(১১৭1৪, পৃঃ ৮৩ দাধিমথ সৎ )। 

শৌনকীয় খক্প্রাতিশাখ্যের ভাস্যকার উবটাচার্ষ্য ছুর্গাচাধ্যোক্ত মতের 

বিরোধী। খক্প্রাতিশাখ্যের দ্বিতীয়পটলের প্রারস্তে “সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ” 

এই বাক্যাংশ লইয়া তিনি বলেন__-পদই প্রকৃতি, সুতরাং সংহিতা তাহার 

বিকার। ইহার উত্তরে দুর্গাচার্ধ্য বলিয়াছেন__“সময়মাত্রমিতরং স্বশান্ত্রনিয়ত- 

মেব। যছুক্তং “পদপ্রকৃতীতি সব্ধচরণানাং পার্ধদানি, তেঘেব হি ব্যাখ্যায়- 

মানেযু পদানাং প্রকৃতিত্বং ভবতি, ন সর্ধত্রৈব। তন্মাৎ সংহিতৈব প্রকৃতি- 

রিত্যেতদেব সাধীয় ইতি ।” 

পাণিনি বলিয়াছেন--“পরঃ সন্ষিকর্ষঃ সংহিতা” (১18১০৯)। বলাই 

বাহুল্য, স্থত্রটী পাণিনিপ্রণীত নহে। উহা প্রাচীন স্মৃতির অনুম্মরণমাত্র, 
কারণ যাস্কের নিরুক্তেও পূর্ব্বাচার্যদের বাক্যরূপে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। (১১৭৪ )। “সংহিতায়াম্, (৬।১৭২) ইত্যাদি স্ুত্রদ্ধারা অগ্টাধ্যায়ীতে 

সনধিবৃত্ি উপদিষ্ট হইয়াছে। ধাহারা পদের বিকারত্ব গ্রহণপূর্ববক সংহিতাকে 
প্রকৃতি বলেন তাহাদের মতে সন্ধিযোগ্যস্থলে সন্ধি না করিলেই বিসন্ধিদোষ 
হইয়া থাকে । দণ্ডী এই সম্প্রদায়ের লোক। কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি 

লিখিয়াছেন__ | 

“ন সংহিতাং বিবক্ষামীত্যসন্ধানং পদেধু যখ। 

তদ্ বিসম্ধীতি নিদ্দিষ্টং ন প্রগৃহাদিহেতুকম্ ॥” (১৫৯)। 

আর ধাহার! সংহিতাকে বিকার বলিয়া পদের প্রকৃতিত্ব কল্পনা! করেন তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ বলেন-_ 
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“সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতুপফাঁয়োঃ। 
সমাসে চৈব স! নিত্য। বাক্যে সা স্তাদ বিভাষয়া ॥ 

অথবা টং ০ 

“সমাসে চৈব স! নিত্য। সৈবাস্তত্র বিভাষয়! |” 

কেহ বা বলেন__ ্ এ 

“সন্ধিরেকপদে নিত্যে। নিত্য! ধাতৃপসর্গয়োঃ। 

সৃত্রেষু চ ভবেন্মিত্যঃ সোইন্তাত্রৈব বিভাষিতঃ ॥৮ 

বর্ণলাঘবাদির জন্য সূত্রাদিতে সন্ধির অবশ্যকর্তব্যতা সকলে স্বীকার করেন 

না। সেইজন্য হরিনামামৃতব্যাকরণে শ্রীীব গোস্বামী একটা প্রাচীন কারিকা 
উদ্ধার করিয়াছেন 

“সন্িরেকপদে নিত্যং নিত্যং ধাতুপসর্গয়োঃ। 
অনিত্যং সৃত্রনির্দেশেইচ্যা্র চানিত্যমিস্ততে ॥” 

ভ্রমনিবারণের “জন্য সুত্রে সন্ধ্যভাব প্রায়শঃ উপলব্ধ হয়। এমন কি, কাতান 

«$ আব” (সন্ধি ৩৮) প্রভৃতি স্ৃত্রে সন্ধির অভাব আছে। ইহাতে বৃত্তিকার 

বলিয়াছেন_“এতেষু বিসন্ধিঃ পৃথগ ঘোগশ্চ স্পষ্টার্থঃ।৮ শ্লোকে মন্ধি 
অবশ্যকর্তব্য হইলেও স্থলবিশেষে এ নিয়মের ব্যভিচার 'দেখা যায়, তবে 
উহা প্রায়শঃ পাদপৃরণাদির নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। বৃদ্ধব্যবহারে বোধ- 

সৌকর্য্যাদির জন্যও সন্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে_্ধ্ 
করণং শিশ্যবুদ্ধিবৈশগ্যার্থম্*। প্রয়োগরত্বমালায় পুরুষোত্বম বলিয়াছেন_ 

“সন্ধ্যতাবঃ পৌনরুক্ত্যং বিভক্তীনাং চ লোপনম্। 
ব্যাখ্যেয়ব্যাখ্যয়োরৈক্যং সুখবোধকৃতে কৃতম্ ॥৮ 

বিভক্তিযুক্ত প্রকৃতির নাম পদ। পদ দ্বিবিধ_ন্ুব্ত ও তিওস্ত। গর 

যদি কেবল ছুইপ্রকার হয়, তবে কেন প্রকীর্ণকে উক্ত হইয়াছে_ 

“দ্বিধা কৈশ্চিং পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাইপি বা। 
অপোদ্ধ ত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতি প্রত্যয়াদিবং 1৮” (বাক্যপৎ ৩১)। 

ইহাতে কোনও বিরোধ হয় নাই। মাধবাচাধ্য বলিয়াছেন_-“করণ: 
প্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পাদস্য পঞ্চবিধত্বমিতি হেলারাজে ব্যাখ্যাতবান, 
কর্মপ্রবচনীয়ান্ত, ক্রিয়াবিশেষোপজনিতসন্বস্ধাবচ্ছেদহেতব “তি 'সম্স্কাবিশেধ 



*. উত্ধাঙ্ঘাভ ১৬৯ 

োতনদ্বারেণ ক্রিয়াবিশেষগ্োতনাছুপসর্গেষেবাস্তর্ভবস্তীত্যভিসন্ধায় পদচাতুধিধ্যং 
তাস্তকারেণোক্তং যুক্তমিতি বিবেক্তব্যম্।” এ. সকল কথার প্রপঞ্চপূর্ব্বক 

টাকাকার লিখিয়াছেন-_ “যথা পদার্থাবগতয়ে প্রকৃতিপ্রত্যয়াঃ পদেভ্যঃ পৃথক্ 
কল্পযন্তে তথ! বাক্যার্থাবগতয়ে বাক্যেভ্যোইপি পদানি পৃথক কল্প্যন্তে। তচ্চ 
গথক্কপ্পিতং পদজাতং নামাধ্যাতভেদেন দ্বিধেতি কৈশ্চিছুচ্যতে। উপসর্গ- 
নিপাতয়োঃ ০] চতুধেতি। কর্মমপ্রবচনীয়ানাং পৃথগ গণনায়াং 

গঞ্চধেত্যর্থ; 

পদের নিক হইতেছে-__“পদ্যতে গমাতেহনেনেতি পদম্। পদজ্ঞান নিতান্ত 

আাবশ্তক, কারণ উক্তি আছে-__নাপদং শাস্ত্রে প্রযুপ্তীত' । পদসন্বদ্ধে কথিত 
হইয়াছে_-প্রকৃতিবিভক্তিসাধিতত্বং পদত্বম্ঠ । অর্থাৎ ধাতু বাঁ শব্দ বিভক্তিযুক্ত 
হইলে তাহাকে পদ বলে। কোনও কোন ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে_-“বিভজান্তে 

পৃথক্ ক্রিয়ন্তে কর্তৃকন্মাদয়ো যয়া সা বিভক্তিঃ”। ছুর্গসিংহ বলিয়াছেন__ 
'অর্থন্ত বিভঞ্জনাদ্ বিভক্তিঃ, ৷ বিভক্তি প্রত্যয়েরই অস্তর্গত। যাহার উত্তর 
কোনও প্রত্যয় করা হয় তাহাই প্রকৃতি । কাতন্থে উক্ত হইয়াছে__প্রতায়াৎ 

প্রথমং ক্রিয়ত ইতি প্রকৃতিঃ' | প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের আদি মধ্য বা অস্তে যাহা 
মাগমন করে তাহার নাম আগম। উক্তিও আছে-__“বর্ণোপস্থিতিরাগমঃ” | 

শাব্দিকগণ বলিয়াছেন-_-“প্রকৃতিং প্রত্যয়ং চাপি যে! ন হস্তি স আগমঃ”। 

স্ববোধায় ছুর্গাদাস একটা প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন__ 

“প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্তাপি সম্বন্ধো যো ভবন্নপি। 

তয়োরন্থুপঘাতী স্তাদাগমঃ স বুধৈর্মতঃ ॥৮ ৃ 

মার প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের যে রূপান্তরপ্রাপ্তি তাহার নাম আদেশ। সেই 

জন্য বল! হয়__“রূপাস্তরাপত্তিরাদেশঃ”। শাব্দিকগণ বলিয়াছেন-_-“আদেশ 

উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়ন্ত বা”। আগমাদি লইয়। আপিশলীয় সম্প্রদায়ে 

উক্ত -তইয়াছে__ 

“আগমোইম্থুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দনাৎ | 

_ আদেশস্ত প্রসঙ্গেন* লোপঃ সর্ববাপকর্ষণাৎ ॥” 

প্রকৃতি ছুইপ্রকার-__নাম ও ধাতু। শবশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে__ 
৮০54 এাশীিশিশ শেপ পি উস 2:20: 

* প্রসঙ্গে িৰততিরিত্যথ ূ  

২২ 
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পনিরুক্তা প্রকৃতি দ্বেধা নামধাতু প্রভেদতঃ 
যং প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নায়ো৷ নাতিরিচ্যাতে ॥৮ 

সুতরাং প্রাতিপদিকই নাম। কাতন্ত্রমতে লিঙ্গ ইহার একটা পধ্যায়। নামসন্বসধ 

যাস্ক বলিয়াছেন-_“সব্বপ্রধানানি নামানি”। একস্থলে দুর্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_ 

“লিঙ্গসংখ্যয়োরত্র সদ্ভাব ইতি সব্বম”। (নিরুক্তবৃত্তি__পৃঃ ১২, দাধিমধ 

সংস্করণ )। নামসম্বন্ধে পদবিংপপ্ডিতগণ বলেন__ 

“শবেনোচ্চারিতেনেহ যেন ভ্রব্যং প্রতীয়তে। 
তদক্ষরবিধো যুক্তং নামেত্যান মনীষিণঃ॥” 

নাম এবং বিভক্তির অর্থসন্বন্ধে তাহারা বলিয়াছেন__ 

“অক্টো যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ। 
তম্নাম কবয়ঃ প্রান ভেদে বচনলিঙগয়োঃ ॥ 

নির্দেশ; কর্ম করণং প্রদানমপকর্ষণম্। 

স্বাম্যর্থোইথাধিকরণং বিভক্ত্যর্থাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥৮ 

(নিরক্তবৃত্তি-_পৃঃ ১৩, দাধিমথ সণ )। 

নামের অর্থসম্বন্ধে রামতর্কবাগীশের টীকায় পাণিনীয় সম্প্রদায়ের একটা প্রাচীন 

শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে-_ 
দন্বার্থে। ড্রব্যং চ লিঙ্গং চ সংখ্য। কর্মাদিরেব চ। 

অমী পঞ্ধৈব লিঙ্গার্থান্ত্রয়ঃ কেধাঞ্চিদাগ্রমাঃ ॥ 

(মুগ্ধবোধ-_পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সৎ )। 

বার্থ অর্থাৎ বিশেষণ । তর্কবাগীশ বলেন__“গ নিত্যা ইত্যত্র স্বরূপং বিশেষণ" 

_.. স্বাৎ স্বার্থ্ে। ইহা জাতি বা আকৃতি বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মহাভাত্বের পল্গশায় 

- পতঙ্জলিপ্রোক্ত আকৃতিশব্দের উপর উদ্দ্যোতকার বলিয়াছেন_-“আকৃতি জাতি! 

সংস্থানং চ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিগ্যতে স্বাশ্রয়োইনয়েতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাব । 

“সরপাণামেকশেষ একবিভক্কৌ” (১।২।৬৪ ) এই পাণিনীয়স্ুত্রের উপর কাত্যায়ণ 

বলিয়াছেন__“আকুত্যভিধানাদ্ বৈকং বিভ্কৌ বাজপ্যায়নঠ” (৩৫ বাত্তিক)। প্রথ 

ব্যক্রির নামান্তর।  স্ত্রের উপর আরও একটা বাস্তিক আছে__“রব্যাতিধান' 

' ব্যাড়িঃ” (8৫)। ইহাতে. পতঞ্জলি বলিয়াছেন_-“দ্রব্যাভিধানং 

্াষ্যং মন্যতে”। তর্কবাগীশ বলিয়াছেন-__«গৌঃ সুন্দর ইত্যাদে তু শক্যাশয়ঙয়া 

ব্যক্তিরেব জরব্যম জাতিস্ত স্বার্থ ইতি” (মুগ্ধবোধ_পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সং)। 



উপোদ্ঘাতী ১%১ 
লিঙ্গ সতীতবপুংস্বাদি | সংখ্যা একত্বাদি। কর্ম্াদি অর্থাৎ কাঁরক। কিন্তু কাতস্ত্ের 
টাকাকার দুর্গসিংহ চান্দ্রস্প্রদায়ের একটা প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন-- 

“শব্দৈরেভিঃ প্রতীয়ন্তে জাতিত্রব্যগুণক্রিয়াঃ। 
চাতুর্তিধ্যাদমূষাং তু শব্দ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥” (কাতন্ত্র_নাম ১।১)। 

চান্দ্রগণ এরূপ বলিয়াছেন, কারণ মহাভাষ্তের পম্পশায় লিখিত আছে-_ 

“অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দ? কিং যত্রৎসান্নালাঙ্গ লককুদখুরবিষাণ্যর্থবূ্পং স 
শক; নেত্যাহ। দ্রব্যং নাম তৎ। যত্তহি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমিযিতং 
সশব্দ;ঃ? নেত্যাহ। ক্রিয়া নাম সাঁ। যত্তহি তচ্ছুক্রো নীলঃ কৃষ্ণ কপিলঃ 

কপোত ইতি স শব্ঃ? নেত্যাহ। গুণো নাম সঃং। যত্তহি তন্ভিশ্নেষভিন্নং 
ছিন্নেষচ্ছি্নং সামাগ্যতূতং স শব্খঃ? নেত্যাহ। আকৃতি নাম সা। ক স্তহি 

শব? যেনোচ্চারিতেন সান্সালাঙ্কুলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি 

স শব্দঃ1” (পৃঠ ১, কীল্হর্ণ )। শব্দবিচারে পতঞ্জলির শরণি দেখিয়া উক্ত 
হইয়াছে--“চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ” | 

দুর্গসিংহোক্ত প্লোকে ্বার্থশব্দের উপেক্ষাহেতু তর্কবাগীশোদ্ধ ত শ্লোকের 

সহিত ইহার বিরোধ আসিয়াছে। সেইজন্য কবিরাজ বলিয়াছেন-_-“সত্যং 
নেয়মপরকল্পনা, কিন্ত স্বার্থো দ্রব্যঞ্চেত্যাদৌ যঃ স্বার্থ; প্রবৃত্তিনিমিত্ব*ম্বরূপো- 
ইভিহিতস্তস্তযৈব স্থার্থস্ত প্রকর্ষেণ পুনশ্চতুর্ধা ভেদে দশিতঃ”। শ্লোকে 'জাতি- 
ব্যগুণক্রিয়া” থাকিলেও ছূর্গসিংহ তদ্ব্যাখ্যাবসরে 'জাতিক্রিয়াগুণপ্রব্য'_এইবূপ 
বলিয়া ক্রমভঙ্গ করিয়াছেন। কারণ কাব্যাদর্শের দীপকচক্রে লিখিত আছে-_ 

“জাতিক্রিয়া গুণদ্রব্যবাচিনৈ কত্রবস্তিনা । 

সর্ববাক্যোপকারশ্চেং তদাহুদীপকং যথা ॥৮”ণ" (২৯৭)। 

ইহা দেখিয়া কৌমারসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি হইয়াছে-_ 

“জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যৈং স্বভাবাখ্যানমীদৃশম্। 

দগ্ডিনো মতমাশ্রিত্য রগেণাপীত্যুদাহতম্॥” ণ 
পিপিপি তিস্দ & টু পিক কটি পিপাসা পি শিট শিপিশীপ্ীশিশীিশীিটি 2 ২ িীিিীটি শাির্পি 
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১৭২ ব্যাকরধর্শমের ইতিহাস 

অতএব এন্থলে দুর্গসিংহ দগ্ডিপ্রণীত কাব্যাদর্শের অন্ু্গমন করিয়াছেন। এই 
দেখিয়া কেহ কেহ বলেন-_দণ্তীর ন্যায় কালাপকগণও চতু্টয়বাদী। দ্ত 

কিন্তু নামার্থনির্ণয়ের জন্য এরূপ বলেন নাই, কারণ শাবা প্রবৃদ্ধি দ্বার! দীপকের 
বর্ণন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ঠ। দীপক-চক্রে যে সকল উদাহরণ প্রদ্ 

হইয়াছে তদ্দবারাই এ কথা সমথিত হইবে। অতএব দণ্ডী চতুষ্টয়বাদী কি 

পঞ্চকবাদী তাহ! এ শ্লোক হইতে জানা যায় না। | 

শাব্দিকদের মধ্যে 'জাতিদ্রব্যগণক্রিয়া' এই চারিটা লইয়া কোন 
চতুষ্টয়বাদী সম্প্রদায় ছিল না। ব্যান্রপাৎ চতুষ্টয়বাদী, কিন্ত তিনি 'জাতি, 

দ্রব্যলিঙ্গসংখ্যা” এই চারিটাকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিতেন। কিরূপে আমাদের 

মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছিল তাহার পরিচয় দেওয়৷ অপ্রাসঙ্গিক 

নহে। 

পুরাকালে দুইটা খষিসম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে বাজপ্যায়নমুনি 

যে সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন তাহার! বলিতেন_-“জাতিঃ প্রাতিপদিকার্থ; দ্রব্যাদয়ঃ 

বিভক্তযর্থা£। আর শৌনকাদির সময়ে ব্যাড়ি যে সম্প্রদায়ে ছিলেন তাহার 

বলিতেন__“দ্রব্যং প্রাতিপদিকার্থঃ স্বার্থাদয়ন্ত বিভক্তযর্থাঃ” | তারপর পাণিনি 

মুনি উভ্য়মতের সামঞ্জস্য করিলেন। সেইজন্য উক্তি আছে_ 

«ইহ জগতি সংসারে পদার্থ ভিদ্যতে দ্বয়ম্। 

কুচিদ্ ব্যক্তিঃ কচিজ্জাতিঃ পাণিনেজ্জভয়ং মতম্ 

: পাণিনির পর কাত্যায়ন বলিলেন, জাতি দ্রব্য এবং লিঙ্গ এই তিনটাকেঃ 

প্রাতিপদিকার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং সংখ্যাদি বিভক্তযর্থ। জয়াদিত্য বামন 

এবং শ্রীপতিদত্ত এই সম্প্রদায়ের লোক। কাত্যায়নের পর ব্যান্রপাৎ আবার 

বলিলেন, জাতি দ্রব্য লিঙ্গ এবং সংখ্যা এই চারিটা দ্বারা প্রাতিপ দিকার্থ জ্ঞাত 

হওয়া যায়, সুতরাং কেবল কারকেই বিভক্তির অর্থ স্বীকার করিতে হইবে 

কৈয়টাদি এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তারপর পতঞ্জলি জাতি দ্রব্য 9 

সংখ্যা এবং কারক-_এই পাচটাকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিলেন। প্রাতিপদিকাথ 

সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

“শব্ধেনোচ্চাধ্যমাণেন যদ্বস্ত প্রতিপাগ্ভতে । 

তন্ত শব্স্য তদ্বস্ত জ্ঞায়তামর্থস্মজঞয়া |” 



উপোহ্ঘাত ১৭৩ 

শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়৷ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় রামাশ্রমাচাধ্য লিখিয়া- 

ছেন-_“ভাষ্যকারমতে পঞ্চকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ 'স্বার্থদ্রবালিঙ্গসংখ্যাকারকাণি 

ইতি। যথা দধিমধ্বিত্যাদৌ বিনাপি বিভক্তিং প্রাতিপদিকাদেব তাবতা- 

মর্থানাং প্রতীতেঃ।” (পৃঃ ২৩৩, কাশীসংস্করণ )। এখন দেখা যাইতেছে, 

ধধিদের মধ্যে 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াবাদী” বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও সম্প্রদায় ছিল না। 

কারণ শব্দের চতুষ্টয়ী প্রবৃত্তি লইয়া তাহাদের মধ্যে কোনও মতভেদ উপল 

হয় না। নবীনদের মধ্যে কিন্ত কেহ কেহ জাতি ও দ্রব্যের মূলতঃ কোনও ভেদ 

স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন_-ন তু জাত্যাদিনিমুক্তিং বস্ত দৃষ্টং কদাচন'* 

ইত্যাদিম্যাষ্ানুসারে ভেদমুক্ত ব্যক্তিকে জাতিতে গ্রহণপূর্বক জাতিব্যক্তিরও 

ভেদ লোপ করা যাইতে পারে। সেইজন্য তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন--“যগ্ভপি 

প্রয়োজননির্বাহকারিতয়। ব্যক্তয়ো জাতে ভিম্না এব, তথাপি তা এব ব্যক্তয়- 

স্তিরোহিততেদ! জাতিরুচ্যতে ৷ যছুক্তম্ন_ 

অর্থক্রিয়াকারিতয়৷ ভিন্ন! ব্যক্তয় এব হি। ঁ 

তা এব ব্যক্তয়স্ত্যক্তভেদ। জাতিরুদাহতা ॥" 

ইতি ধন্মধন্মিণোরভোদবাদিমতেনোক্তম্।” ( মুগ্ধবোধ_-পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সং)। 

প্রকৃতপক্ষে “ন্বার্থো দ্রব্যং ৮...” ইত্যাদি গ্লোকে পাচা স্বতন্ত্র পদার্থের 
উল্লেখ থাকিলেও কেবল ছুইটীমাত্র সম্প্রদায় সুচিত হইয়াছে । সেইজন্য 
পাচটা সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়! বৈয়াকরণভূষণে লিখিত আছে-_ 

“একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুক্ষং পঞ্চকং তথা। 

নামার্থা ইতি সর্ববেহমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥৮ 

বাজপ্যায়ন সম্প্রদায় একমাত্র জাতিবাদী, ব্যাড়ি সম্প্রদায় একমাজ দ্রব্যবাদী, 

পাণিনি সম্প্রদায় উভয়বাদী, কাত্যায়ন সম্প্রদায় জাতিদ্রব্যলিঙবাদী, ব্যাজজপদীয় 

সম্প্রদায় জাতিব্যক্তিলিঙ্গসংখ্যাবাদী, আর পাতঞ্জল সম্প্রদায় পঞ্চকবাদী অর্থাং 

জাতিদ্রব্যলিঙ্গসংখ্যাকারকবাদী। অতএব উক্ত পাঁচটা পদার্থ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন 
কষিসম্প্রদায় প্রবস্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যথোত্তরপ্রামাণ্যবাদানুসারে পাতঞ্জল 
সম্প্রদায়ই এখন বলবান্। সুষেণও স্থানাস্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ 

সন্ধিবৃত্িস্থ ৩৯ সুত্রীয় কবিরাজে লিখিত আছে-_“পাশিনিকাত্যায়নভাষ্যকারাণা- 
২ পাশা ২ শশী এলি ৯.০ শপ শাশশ্াািশীশীশী তি শি উনি লনা 

« ক্লোকবািক-গ্রত্যঙ্ষনুত্র ১৪৪। 
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ুত্তরোত্তরপ্রামাণ্যমিতি স্মৃতেঃ ৷ তছুক্তং ন্যাসকৃতা 'মুনিদ্বয়াতিশায়িনো ভগবনে। 
ভাষ্যকারস্য বচনং কথমুপেক্ষামহে' ইতি । অতো ভাত্তকারবিরোধেন তেষামপ. 

প্রয়োগাদিতি ভাবঃ৮”। এরূপ অবস্থায় কবিরাজের মতে কালাপকগণৰে 
পঞ্চবাদী বলিতে ইচ্ছা হয়। এদিকে আবার কৌমারসম্প্রাদায়ে পরিশি্টকার 
প্রীপতিদত্ত কাত্যায়নমতান্থুসারে পদার্থত্রয়বাদী। পদার্ঘত্রয়বাদিগণ বলেন_ 
“বাত্তিককারমত আদিতস্ত্রিকং প্রাতিপদিকার্থ:, সংখ্যা কর্মাদয়ন্ত্র বিভক্তার্থ 

ইতি।” (পৃঃ ২৩৩, সিদ্ধান্তচক্দ্রিকা)। অতএব বলিব_কবিরাজ পঞ্চকবাদী 

সম্প্রদায়ের মতেই এরূপ বলিয়াছেন, আর শ্রীপতিদত্ত পদার্থব্রয়বাদী সম্প্রদায়ের 

মতবাদ লইয়াছেন। অতএব 'জাতিত্রব্যগুণক্রিয়া'বাদী নামে একটী স্বত্ব 

সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা সঙ্গত নহে। আর শ্রীপতিকে পদার্ঘরয়বাদী 
এবং কবিরাজমতে ুর্গসিংহাদিকে পঞ্চকবাদী বলিলে কোনও বিরোধ হয় না। 

কারণ পতঞ্লি স্বয়ং পঞ্চকবাদী হইলেও কৈয়ট চতুষ্টয়বাদী ছিলেন। 

কোনও কোন ব্যাকরণে লিখিত আছে--“জাতিব্যক্তিগুণবাচীনি প্রাতি- 

পদদিকানি”। পাণিনি মুনি বলিয়াছেন“ জর্বাধাতুরপরত্যর: প্রাতিপদিকম্” 
(১২৪৫ )। প্রাতিপদ্রিক অর্থাৎ নাম। 

নাম বছুবিধ। গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন-_ 

“উণাস্ভন্তং কৃদস্তং চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্। 

শব্দান্নুকরণং চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥৮ 

কিন্ত অব্যয়শব্দও প্রাতিপদিক বলিয়া অভিহিত। কারণ “নাপদং শানে 

্রযুগ্তীত' এই নিয়মান্সারে পদত্বসিদ্ধির জন্য অব্যয়শবেও বিভক্তি কল্পিত 

হইয়া থাকে, তবে অবশ্য উহার কোনও বৈলঙ্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কারণ আধর্বী 

শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

“সদৃশং ত্রিষু লিঙগেযু সর্ববান্ু চ বিভকতিযু। 
বচনেষু চ সর্বষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥” ( গোপথ ত্রান্ষণ ১১৬)। 

কাত্যায়নপ্রাতিশাধ্যে ন্মৃত হইয়াছে-_“ক্রিয়াবাঁচকমাখ্যাতম্”। থে 
প্রকৃতি ক্রিয়ার বাঁচক তাহাকে ধাতুও বলে। উক্তি আছে_“ধাতু নাম 
ক্রিয়াবাচকো গণপঠিতঃ শববিশেষঃ:” অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক গণপঠিত শববিশেষই 

ধাতু বলিয়া অভিহিত। ক্রিয়াসন্ব্টে উক্ত -ছুইয়াছে__ | 
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“যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেনাভিধীয়তে । 

আশ্রিতকন্মরূপত্বাৎ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যাতে ॥ 

গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজগ্মনাম্। 
বুদ্ধ প্রকল্লিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্ততে ॥” 

(হরিকারিকা তৃতীয় কাগড)। 

ভায়কার বলিয়াছেন__পদান্তরসমভিব্যাহারং বিনৈব সাধ্যতবপ্রকারকপ্রতীতি- 

বিষয়, একফলোদশেন প্রবৃত্তপূর্বাপরীভূতাবয়বক সঙ্কলনাত্মকবুদ্ধিবিষয়ী- 

কৃতে। ব্যাপারসমূহঃ ক্রিয়া” । অষ্টাধ্যায়ীতে স্তুত্রিত হইয়াছে__“ভূবাদয়ো ধাতব” 

(১৩।১)। পাণিনির ধাতুপাঠে ধাতুসমূহ উপনিবদ্ধ আছে। ইহা! ব্যতীত ৪২টা 

দৌত্রধাড়ু আছে। সেইজন্য কবিকল্পদ্রমে বোপদেব বলিয়াছেন _“ধাতুনামিহ 
ৌত্রাণাং ছ্বিচত্বারিংশদীরিতাঃ”। এই সকল ধাতু ধাতুপাঠে না থাকিলেও 
পাণিনির স্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, যেমন -_স্তস্ত-স্তভু-্ষজু-স্ভৃ-স্কুঞ্কভ্যঃ 
শু” (৩1১৮২ )। এই স্থত্র হইতে স্তস্তুপ্রভৃতি চারিটা সৌত্র ধাতু পাওয়া 
যায়। শাকটায়ন-সম্প্রদায় শব্দমাত্রকেই ধাতুযোনি বলেন। গার্গ্যসম্প্রদায় 
তাহা স্বীকার করেন না। দৃষ্টিবিশেষে ধাতুসমূহের নানা বিভাগ হইতে পারে। 

উক্তিও আছে-_ 

“প্রকৃত্যন্তঃ সনস্তশ্চ যওন্তো যঙলুগেব চ। 

ণ্যন্তো ণ্যস্তসনস্তশ্চ ষড়বিধে। ধাতুরুচ্যতে ॥৮ 

শে্নেকটা প্রায়োবাদ । 

ধাতুর উত্তর বর্তমানাদ্িকালে কতকগুলি বিভক্তি হয়। এই সকল 

বিক্তি পরন্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই ছুইভাগে বিভক্ত । বিভক্তির আকৃতি- 
সমূহ তিঙনামে অভিহিত। প্রথম বিভক্তি তিপের আদি অক্ষর তি এবং 

শেষ বিভক্তি মহিঙের অস্ত্যবর্ণ ও এই ছুইটী বর্ণ লইয়া বৈয়াকরণেরা 

ধাত্ুবিভক্তির তিও.সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ধাতুর অন্তে তিঙযোগ 
করিলে পদ নিষ্পন্ন হয়। এই ধাতুনিষ্পন্ন পদকে ক্রিয়াপদ বা তিউন্তপদ বলে। 

ধাতুসমূহ দশটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত । এক একটা সম্প্রদায় এক একটা 

গণ বলিয়া অভিহিত। গণ দশটা__ 
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“তবাছাদাদী জুহোত্যাদি দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। 

তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ ॥৮ 

গণপঠিত ধাতুসমূহের কতকগুলি অকর্মাক এবং কতকগুলি সকর্মক। সকর্দক- 
ধাতুমধ্যে কতকগুলি দ্বিকন্মক অর্থাৎ তাহাদের ছুইটী করিয়া কর্ম থাকে। 

' ধাতুসম্বদ্ধে অন্যান্য কথা পরে আলোচিত হইবে। 

প্রকৃতির বিবরণ যথাসম্ভব দেওয়া হইল, এখন প্রত্যয়সম্বন্ধে আরও 

কিছু বল! আবশ্যক। বৈয়াকরণেরা বলেন-_“যেনার্থঃ প্রতীয়তে স প্রতায' 
অর্থাং যাহার যোগে প্রকৃতি অর্থপ্রকাশ করে তাহার নাম প্রত্যয়। সাংক্ষিপ্র- 
সারকেরা বলেন--“প্রত্যায়য়ন্তীতি স্ুপতিঙকৃততদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ”। নিন্ব 

ধাত্ববয়বও প্রত্যয়বিশেষ। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় করিলে পুনরায় নূন 
ধাতুর উৎপত্তি হয়, সেই সকল প্রত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলে, যেমন-_সন্কাম্যাদি। 
জগদীশ বলিয়াছেন_-বিভক্তিধাত্বশকৃদ্ভ্যোহম্যঃ প্রত্যয়স্তদ্ধিত;' | ধাত্ব'শ 

অর্থাৎ ধাত্ববয়ব। অতএব প্রত্যয় পাচপ্রকার_বিভক্তি, কৃং, তদ্ধিত্ত, স্থী 

এবং ধাত্ববয়ব। তন্মধ্যে বিভক্তি দ্বিবিধ_নুপ, এবং তিড.। উক্তি আছে_ 

“সংখ্যাত্ব্যাপাসামান্তৈঃ শক্তিমান্ প্রত্যন্ত যঃ। 
সা বিভক্তি দ্বিধা প্রোক্তা স্থপ্ তিঙ. চেতি প্রভেদতঃ।” 

(শব্দশক্তি)। 

যে সকল প্রত্যয়দার৷ সংখ্যার অর্থাৎ বচনের, কারকের এবং অন্যান্য আর্থের 

বিভাগ অববুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই বিভক্তি । সুপ তিওভেদে ইহা ছুইপ্রকার। 

শব্দের উত্তর স্থপ এবং ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি হয়। তিও. স্ুলতঃ বলা 

হইয়াছে। সুপ. অর্থাং স্ব ও জস্ গ্রভৃতি ২১টী বিভক্তি। আদি অক্ষর সু 

এবং অন্ত্য অক্ষর প্ লইয়া! এই সকল বিতক্তির নাম সুপ হইয়াছে। ইহা 

পরে আলোচিত হইবে। কৃৎ অর্থাং তব্যনিষ্ঠাদিপ্রত্যয় ৷ পাণিনি বলিয়াছেন 
দকৃদতিও” (৩১/৯৩)। যাস্ক বলিয়াছেন_-“ভাষিকেভ্যো ধাতুৃভ্যো নৈগমা; 

, ' কৃতো ভাতাস্তে” (নিরুক্ত ২২৬ )। ছুর্গীচার্ধ্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন_ 

“ভাষায়াং যে প্রায়েণ প্রসিদ্ধপ্রয়োগান্তে ভাষিকান্তেভ্যঃ। নৈগমাশ্ছনো" 

বিষয়াঃ। কৃত: কৃৎপ্রত্যয়ান্তাঃ শব্দাঃ। ভায্ন্তে বিত্রিয়ন্তে নিরুচ্ত্ত ইত্যথ:। 

তত্ধিত__মতুপ প্রভৃতি প্রতায়। শবশকতিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে-_“বিভর্তি 



উপোক্দাত ১4৭ 

ধাতংশকৃন্ঠোহন্যঃ প্ররত্যয়স্তদ্ধিতঃ” | অষ্টাধ্যায়ীতে স্ুত্রিত হইয়াছে--“তদ্ধিতা$” 

(৪১৭৬)। ইহার ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে_-“তেভ্যস্তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ 

প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যঃ ) হিতাঃ প্রত্যয়াস্তদ্ধিতপ্রত্যয়া উচ্যন্তে। তদ্ধিতপ্রত্যয়া 

ধাপ্রয়োগমেব ভবস্তি, ন খলু তে শিষ্টপ্রয়োগমতিক্রামস্তি” । তদ্ধিতপ্রত্যয় 

ুপ্রকার--প্রকৃত্যর্থভিম্ার্থক এবং স্বাথিক। যেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন 

হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থভিন্নার্ক, আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না 

তাহাই স্বাথিক। 

বৈয়াকরণেরা বলেন__স্ত্যায়তি গর্ভো যন্তাঁং সা স্ত্রী, ডরট্প্রত্যয়ঃ টিড্ঢেতি 

ডীপ। স্ত্রীত্বং প্রত্যায়ার্থ; প্রকৃত্যর্থবিশেষণং বা । অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরণের 

স্বীতশব্দ কেবল পারিভাষিক, কারণ স্তনকেশবত্তা উহার লক্ষণ নহে। সুতরাং 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত বলিয়াছেন__ 

“শবসংস্কারসিদ্ধ্র্থমুপায়াঃ পরিকল্লিতাঃ | 

সর্ধববস্তুগতা ধন্মাঃ শাস্ত্রে স্্ীত্বাদয়ন্ত্রয়। ॥” 

অতএব বলিতে হইবে-_প্রকৃতিবিশেষের প্রতিপা শব্দসংস্কারের অন্থুকুল অথান্থু- 
গত ধন্মবিশেষই ব্যাকরণের স্ত্রীত্ব। স্ত্ীপ্রত্যয় যেমন__ভীপও ভীষ, ভীন্ টাপ্, 
ডাপ, চাপ.। ভীব্ভীষ ডীন্প্রত্যয় সাধারণতঃ ভী বলিয়া এবং টাবডাপচাপ- 
প্রতায় সাধারণতঃ আপ. বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ এই সকল প্রত্যয়কে 
স্বীতদ্ধিত বলিয়া বিভক্তি কুৎ তদ্ধিত এবং ধাত্বংশভেদে প্রত্যয়ের চাতুবিবধ্যমাত্র 

স্বীকার করিয়াছেন । স্ত্রীতদ্ধিতে স্ত্রীপ্রতায়ের বিশেষবিধান আকরে ত্রষ্টব্য। 

স্্ীপ্রত্যয়ের পর ধাত্ববয়বসন্বন্ধে যথাসম্ভব কিছু বলা আবশ্ঠক | ধাত্ববয়ব 

বাধাত্বংশ, যেমন__ণিচ) সন্, যঙ, কাম্যচ,, ক্যচ, ক্যঙও ক্কিপ$ ণিচক্। প্রেরণার্থে 

'হেতুমতি চ” (৩।১।২৬) এই স্ুত্রান্থসারে ধাতুর উত্তর ণিচ্প্রত্যয় করা হয়, 

যেমন--শ্রু ধাতুর উত্তর ণিচ. করিলে শ্রাবি হয়। এই শ্রাবিধাতু শ্রুধাতু 

নহে, কিন্তু ইহা! একটা স্বতন্ত্র ধাতু । স্মৃতরাং ণিজন্তধাতু সমস্তধাতুকাধ্ধ্য প্রাপ্ত 
ইইবে। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ হয় এবং উহা! ণিজস্ত ধাতুর 

কার্য প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্ এবং পৌনঃপুন্তাদি অর্থে যু, 
প্রত্যয় হয়। পাণিনি বলিয়াছেন-_“সনাগ্যন্তা ধাতবঃ” (৩১৩২) অর্থাৎ 

স্পা 
শি পসপ্শিপপীি ও ৮ পাপা নি 

*. সত্যাপ-পাশ...- ইত্যাদি ৩১১৫ লুত্র দ্রষ্টব্য | 

২৩ 



১৭৮ ব্যাকরখদর্শনের ইতিহাস 
ন্ প্রভৃতি প্রত্যয় যাহা! পূর্ধে বলা হইয়াছে তদ্যুক্ত ধাতুও ধাতুনাযে 
অদ্ভিহিত। দিজন্ত ও সনস্ত ধাতুর ম্যায় যঙস্ত এবং যঙুগম্ত ধাতু সত 
বলিয়া গণ্য। ইহারাও সমুদায় ধাতুকাধ্ধ্য প্রাপ্ত হয়। 

শব্ষের উত্তর কাম্যাদি প্রত্যয় করিলে এ শব্দ ধাতুর আকার গ্রহণ, 

পূর্বক নামধাতু বলিয়া কথিত হয়। নামধাতু অর্থাং নামপুর্ববক ধাতু। 
সংক্ষিগুসারে গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন_-“নাম চ তদ্ ধাতুশ্চেতি নামধাতুঃ। নায়ে 
ধাতৃত্বাসস্তবাদ্ ধাত্বেকদেশে ধাতুশবপ্রয়োগঃ | অথবা নায়ো ধাতু নামধাতু- 

নায়ো নিষ্পয়্ ইত্যর্থঃ।” (সন্ধি ১০)। ইহা আুবস্তনামপ্রকৃতিক প্রত্যযান 

ধাতুবিশেষ, যেমন-_পুত্রকাম্য । আত্মসক্রান্ত ইচ্ছায় কাম্যপ্রত্যয় হয় 
'আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি'_-এই বাক্যে দ্বিতীয়ান্ত পুত্রশব্ধের উত্তর কামচ 
প্রত্যয়পূর্ববক যুক্তার্থতাপ্রযুক্ত বিভক্তির লোপহেতু 'পুত্রকাম্য' ধাতৃসংজ্ঞা৷ লা 

করিয়াছে। ইহা একটী নামধাতু। নামধাতুর উত্তর ধাতুবং সকল কাধ 
হইবে। আচরণার্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্লিপঞ্জ হয়, কিন্তু ক্কিপের 

কিছুই থাকে না যেমন- পুত্র ইব আচরতি পুত্রতি। “তত করোতি তদাচ 
এই অর্থে ণিচ, হয় এবং পূর্কেবোক্ত ণিজজ্তপ্রকরণের নিয়মসমূহ যথাসন্ত 
অন্থুমরণ করে। অন্যান্ত কথা আকরে দ্রষ্টব্য । 

নাম ও ধাতুর এক একটা অর্থ আছে সত্য, কিন্তু উহারা বিভক্তিযৃতত 
না হইলে পদ হয়না এবং পদ না হইলে শাববোধও সম্ভবপর নহে। 

শাকববোধসম্বদ্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-__ 

“পদজ্ঞানং তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঠ। 

শাকবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥৮ 

বিভক্তি ছ্বিবিধ বলিয়া পদও দ্বিবিধ_ স্থৃকন্তু এবং তিঙভ্ত। অষ্টাধযায়ীতে 

স্বত হইয়াছে__“নুপতিওভ্তং পদম্”। (১18১৪)। ধাতুই তিউস্ত পদে 

প্রকৃতি । ইহার বিস্তৃত আলোচন। যথাস্থানে করা হইবে। 

নুন্তপদের প্রকৃতি তিনপ্রকার- ত্যন্ত, আবন্ত 'এবং না বা! প্রাতিপদিক, 

ভীগ, ভীঙ্, ভীদ্-এই তিনটাকে ভী বলে, এবং টা, ডাপ্। চাপ্_-এই 
ভিমটাকে আপ, বলে। স্মৃতরাং ্প্রতায়ান্ত প্রকৃতি প্রকার । নাম ৭ 

এপ টা 
২২ টা শীশিপিশাশত -িিশিশীশোশশ্টীশীশটীরি তত শিট শিশিরে? 

প্র ব্রাতিদিক্: কব বা (বাঞিক)। 



উপপোচ্ঘাত ১৭৯ 

প্রাতিপদিকের প্রকৃতি চতুর্বরধ__কৃদস্ত, তদ্ধিতাত্ত, সমাসাস্ত এবং কেবল 
অর্থাং বিশেষ্য (900১8906595 )। ইহার মধ্যে কুদস্ত এবং তন্তিতাস্তের 
বিস্তৃত বিবরণ আকরে জরষ্টব্য। ওণাদিক শক কৃদস্তের অন্তর্গত হইলেও 
ব্যাকরণের মহিত উহার সম্বন্ধাদি পরে আলোচিত হইবে। 

ছুই বা বুপদের একপদীকরণই সমাস *। পাণিনি স্বৃত্র করিয়াছেন-__ 

“মমর্থ, পদবিধি১” (২১।১)। অর্থাৎ পদসম্বন্বী যে বিধি তাহা সমর্থাশ্রিত 

বুঝিতে হইবে । উক্ত সামধ্য দ্বিবিধ__ব্যপেক্ষা-লক্ষণ এবং একার্থীভাব-লক্ষণ। 
পদের আকাঙ্ষাদিযুক্ত যে সম্বন্ধ অর্থাৎ অন্বয় তাহাই ব্যপেক্ষা। যেমন__রাজ্ঞঃ 
পুরুষ+ । আর প্রক্রিয়াদশায় সন্বন্বযুক্ত পৃথগ গৃহীত পদের সমুদায়শক্তির 
দ্বারা বিশিষ্ট একার্থপ্রতিপাদকতাই একার্থীভাব। যেমন-_'রাজপুরুষ£' । উক্ত 
সমর্থাশ্িত পদের সমাস হয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে_“সমর্থানাং সমাসঃ” 

(নুপন্প- সমাসপ্রকরণ ১)। সমাসের লক্ষণমন্বন্ধে শব্দশক্তিগ্রকাশিকাকার 
লিখিয়াছেন-__ রর 

“যাদৃশন্য মহাবাক্যন্থান্তস্বাদি নিজার্থকে। 

যাদৃশার্থস্য ধীহেতুঃ স সমাসস্তদর্থকঃ ॥” 

হার তাৎপর্য এইরূপ-যেস্থলে মহাবাক্যের অর্থাৎ একাধিকনামলভ্যার্থক 
শবের উত্তর ভাবার্থে ত্ব বা তা প্রত্যয়ের অর্থটী সমগ্র মহাবাক্ের অর্থন্ধার়। 
বিশেষিত হয়, সেস্থলে সমাস হইয়াছে বলা সঙ্গত, কিন্ত যে স্থলে প্রনায়ের 
অর্থ উক্ত মহাবাক্যের মাত্র একদেশদ্বারা বিশেষিত হয়, সেস্থলে সমাসাভাব 

বলিয়া বুঝিতে হইবে । যেমন-_রাজ্ঞঃ পুরুষঃ” একটা মহাবাক্য, আধার 
'রাজপুরুষঃ* আর একটা মহাবাক্য। প্রথমটার উত্তর তব প্রত্যয় করিলে “রাজ্ঞঃ 
পুরুষত্বমূ” হয়, কিন্তু এই ত্বপ্রত্যয়াস্ত পদ সম্পূর্ণ মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করে 
না। সেইজন্য এখানে সমাস হয় নাই। কিন্তু কিডনি বলিলে সম্পূর্ণ 

* কেহ কেহ বলেন-__“সমসনং সমাসঃ, সংক্ষেপ ইতি যাঁবং”। কাতস্তে চি চা 

গায়াং সমাসো ফুক্তার্থঃ | সারস্বতে শুত্রিত হইয়াছে__*সমাসশ্টাহ্য়ে নায়্াম্ঠ। এ 

নদ্ধে ভাগবৃত্তিকাঁর বিমলমতি বলিয়াছেদ__ 

“যিশেত্বন্ত বিশেষেপ মিলিতং যুক্তমুচ্যতে । 

সমাসাধ্যং তদেব শ্কাৎ তদ্ধিতোতৎ্পত্তিরেব চ॥৮ 
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মহাবাক্যটার অর্থ বোধ হওয়ায় সমাস হইয়াছে জানিতে হইবে, কারণ এসব 
্বপ্রত্তযয়বিহিত ভাব সমগ্র রাজপুরুষের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। 

সমাসের প্রয়োজন লইয়া শা্বিকগণ বলেন__“একপদ্যমৈকন্বর্যমেক- 
বিভক্তিকত্বঞ্ সমাসপ্রয়োজনম্” | একন্বর্ধ্যম্ অর্থাৎ একন্বরত্বম্। উচ্চারণপ্রযন 
লাঘবের জন্য সমস্ত ছুই বা বনুপদ একক্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। সারস্বতসম্প্রদায়; 
মতে সমাসঘটক পদসমূহের বিভক্তিলোপ হইলেও লুপ্ত বিভক্তির অর্থ 
তাহারা ত্যাগ করে না এবং এইপ্রকার সার্থকপদরাশির একপদীভাবকেই 
সমাস বলে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে 

“বিভক্তি লুপ্যিতে যত্র তদর্থস্ত প্রতীয়তে । 

একপদ্যং পদানাং চ স সমাসোইভিধীয়তে ॥৮ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্বন্ধযুক্ত পদেরই সমাস হইবে। অতএব 
বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহ্ম এস্থলে বৃদ্ধের সহিত বচনের অন্বয় থাকায় উভয়পদে 

সমাস হইতে. পারে, কিন্তু “গ্রাহাম্পদের সহিত অথ্বয়ের অভাবহেতু উহা 
সমাস হইবে না। তবে দন্দসমাসে এরূপ অদ্বয় হয় না, কারণ উহার অগবয় 

সাহিত্যরূপেই হইয়া থাকে । | 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন-_সাপেক্ষমসমর্থ, ভবতি' এবং 'ন সাপেক্ষে কৃততদ্ধিত- 

সমাসাশ্ঠ?। ইহার তাৎপধ্য এইরপ-যে পদ সাপেক্ষ * অর্থাৎ পদান্তরের 
সহিত যাহার আকাজ্ষা! আছে তাহার সামর্থ্যাভাব বুঝিতে হইবে। সেই হেতু 

এ সকল পদের সহিত সমাসাদি বৃত্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কিন্ত 
ভাষায় এই নিয়মের ভূরি ভূরি ব্যতিক্রমও ৭ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 

দেবদত্বস্য গুরুকুলম্;--ইহার অর্থ “দেবদত্ের গুরুর বংশ? । এস্থলে দেবদত- 

শব গুরুশবের সহিত সম্বদ্ধ, কুলশবের সহিত নহে। অতএব দেবদত্' 

শব্দকে পৃথক্ রাখিয়৷ পদাস্তরের সহিত সাপেক্ষ 'গুরু'শব্দের সমাস কিরগে 

সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ স্থলে বৈয়াকরণেরা বলেন, যে যে স্থে 
শশী পিপিপি 

* যুক্ার্ঘঘটকীভূতপদাতিরিক্পদসন্বন্ধিত্বং সাপেক্ষতম্। 
1 'জাতাশায্তন্ত, ( তাট ১/১১)) 'প্রজয়া সদৃশাগমঃ (রঘু ১/১৫), ভিল্লত্মিতশান 

বিধে” ( পিশুপাল ১৭৩), "নুরৈ অ্নিতক্গয়ম্চ ( নৈষধ ৪1৬১), ববজ্ধভিঃ সমানমানান্! (বিরাঃ 

১1১০) ইত্যাদি।, : 
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অর্থবোধের -কোনওরূপ কষ্ট বা উদ্বেগ হয় না, সেই সেই স্থলে কারক বা 

্ধপদের সহিত আকাঙ্ষা থাকিলেও এ সকল পদ পৃথক্ রাখিয়া সমাস 

করা যাইতে পারে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে_“সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ 

সমাস” । ভাষ্যকারও বলিয়াছেন_-“ঘত্তর গমকো ভবতি, ভবতি তত্র বৃত্তিঃ। 

তদযগা দেবদত্তস্ত গুরুকুলম্” (২1১১ মহাতাম্তা__১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১, কীল্হর্ণ )। 

এপ সমাস কিন্তু সর্বত্র অভিপ্রেত নহে। কারণ উক্ত হইয়াছে 

«প্রতিযোগিপদাদন্দ্ যদন্যৎ কারকাদপি। 

বৃত্তিশব্দৈকদেশস্থ সম্বন্ধাস্তেন নেষ্যাতে ॥” 

হার তাৎপর্ধ্য এইবূপ-_প্রতিযোগি-পদ এবং কারক-পদ এই ুইটা হইতে 

অন্ঠ কোনও বিভিন্ন পদের সহিত সমাসের একদেশস্থ পদের সম্বন্ধ স্বীকার 

করা যায় না। প্রতিযোগি-পদ অর্থাৎ যে পদজ্ঞানের উপর পদাস্তরের জ্ঞান 

নির্ভর করে। অতএব বোধসৌকর্ষ্যের নিমিত্ত ইহাকে অসমানাধিকরণ বা 

ষ্ঠার্থসন্বন্ধবাচিক*্পদ বলা যাইতে পারে। যেমন--দেবদত্বস্য গুরুকুলম্। 

ইহার অর্থ__দেবদত্তস্য যো গুরস্তম্ত যত কুলম্। এস্থলে “গুরুশব্ সমাসের 

একদেশস্থিত পদ এবং দেবদত্শব্দ ইহার সহিত যষ্ঠযর্থস্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে। 

স্বতরাং দেবদত্বশব্দ প্রতিযোগি-পদ এবং সেইজন্য এস্থলে দেবদত্ব-শব্দের সহিত 

গুরশব্দের সাপেক্ষতা থাকা সত্বেও সমাস হইতে পারে। কিন্তু “খদ্ধস্ 

রাজমাতঙ্গাঃ অর্থাৎ “দ্ধস্য রাজ্ঞঃ মাতঙ্গাঃ,_এরপ স্থলে 'খদ্ধ'শব্দ প্রতিযোগি- 

পদ নহে, কারণ রাজন্-শব্দের সহিত ইহার ষষ্টযর্থস্বন্ধ নাই। আর রাজন্-শবদও 

এখানে সমানাধিকরণপদ। সুতরাং সমাসবৃত্তির একদেশস্থিত 'রাজন্.-শব্দের 

সহিত “খদ্ধস্ত'পদের সম্বন্ধ বাঞ্চনীয় নহে এবং সেইহেতু এস্থলে কোনও সমাস 

হইতে পারে না। ক্রিয়ার সহিত কারকের নিত্য সম্বন্ধ এবং সম্বন্কাজ্ঞানে 

সমবন্ধিদ্বয়েরও জ্ঞান হয় বলিয়া কারকপদ অর্থাৎ কারকবিভত্ত্যন্তপদ সমাস- 

* নিত্যসম্বদ্ধিপদের সমাঁস-সম্বন্ধে ভর্তহরি বলিয়াছেন__ 

“সম্বদ্ধিশবঃ সাঁপেক্ষো নিত্যং সর্বঃ সমস্যতে | 

বাক্যবৎ সা! ব্যপেক্ষা হি বৃত্তীবপি ন হীয়তে ॥ 

সমুদায়েন সপ্থন্ধো। যেষাং গুরুকুলাদিনা। 

সংস্পৃশ্তাবর়বান্তে চ যুজ্যন্তে তন্বতা সহ” 

( বাঁক্যপদীয়__তৃতীয় কাণ্ড চতুর্দশ বৃত্তিসমুদদেশ )। 
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বৃত্তির বাধক হয় না। যেমন-পাপেন দগ্ধহৃদয়ঃ | সেইজন্য বৈয়াকরণের 
বলেন__ 

“তরুণ্যে বৃষলীভাধ্যঃ গ্রবীরং পুত্রকাম্যতি। 
খন্ধম্য রাজমাতঙ্গা ইতি ন স্থ্যঃ প্রযুক্তয়ঃ ॥ 

চৈত্রস্ত দাসভার্য্যেয়ং লুনচক্রো রথো ময় । 
শরৈঃ শাতিতপত্রোহয়ং বৃক্ষাদিতি সতাং মতম্ ॥” 

এ সকল আলোচনার নিক্ষর্ষ হইতেছে যে, বৈয়াকরণগণ স্থল- 

বিশেষে সাকাজ্ষ পদের সহিত সমাস স্বীকার করিলেও সমানাধিকরণ 
( অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন ) পদের সহিত কোনওরূপ বৃত্তি অন্নুমোদন 

করেন না। সেইজন্য বাত্তিক হইয়াছে--“সবিশেষণানাং বৃত্তি নঁ, বৃত্তস্ত বা 

বিশেষণযোগো! ন”। ইহাই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে “অভিরগ: 
রাজপুরুঘঃ” বা “দর্শনীয়; রাজপুরুষঃ” ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব কিরূপে 
সিদ্ধ হইবে? কারণ “অভিরূপ'শব্দ সমস্ত “রাজপুরুষশবের একদেশস্থিত 

পুরুষশবের সহিত সম্বদ্ধ। আর ঝষ্ঠযর্থসম্বন্ধের অভাবহেতু “অভিরূপ'শক 

প্রতিযোগিপদও নহে। এইরূপ পূর্ববপক্ষ কল্পনা করিয়া! ভাষ্যকার স্বয়ং 
বলিয়াছেন-_-“যদি সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীত্যুচ্যতে রাজপুরুষোহ ভিরূপো রাজপুরুযো 

দর্শনীয়ঃ-_-অত্র বৃত্তি নঁ প্রাপ্পোতি। নৈষ দোষঃ। প্রধানমত্ত্র সাপেক্ষং ভবতি চ 

প্রধানস্ সাপেক্ষহ্যাপি সমাসঃ1” (মহাভাষ্য ২।১।১)। ইহার তাৎপর্য এইরূপ_ 

'ঘদি সমাসের প্রধানপদ বিশেষণসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলেও সমান হইতে 

পারে। সমস্ত 'রাজপুরুষঃপদের একদেশস্থিত পুরুষশব্দের সহিত অভিরূপশবের 

দামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ থাকিলেও এস্থলে উহা সমাসের বাধক হইতে পারে না; 

যেছেতু তৎপুরুষসমাসনিষ্পন্ন 'রাজপুরুষ'শব্দে উত্তরপদ পুরুষশবই প্রধান ।' এইরূপ 

সাপেক্ষ সমান ন্ুত্রকারেরও অভিপ্রেত, কারণ “উপমিতং ব্যাজাদিতিঃ সামান্তা- 

প্রয়োগে (পাৎ ২1১৫৬) এই সুত্রে “সামাম্তাপ্রয়োগে'পদই তাহার জ্ঞাপক। 

পুরুষে! ব্যাজ ইব শূরঃ” ইত্যাদি স্থলে শুর-সাপেক্ষ পুরুষশব প্রধান বলিয়া 'রা্জ- 
পুরুষঃ সুন্দর:-_-এইরূপ প্রয়োগের স্ায় এস্থলেও সমাস ছুর্ববার হইয়া পড়ে। 

এই জস্তই সুত্রকার উক্ত সৃত্রট প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব সাপেক্ষপদসনস্কীয় 

সমাসপ্রতিষেধ লইয়া পূর্ব্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহা সমাসে উপসর্জনীভৃত 
পদসম্বন্ধেই বুকিতে হইবে । 



উপোহ্খাপ্ত ১৮৩ 

এরূপ অবস্থায় আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে ষে, গ্রহপন্নানমন্্স্থ “কর্মচাণ্ডাল 
যোগোখং কুরু পাপক্ষয়ং মম”* ইত্যাদি প্রয়োগে পাপক্ষয়ম্ঠপদস্থিত উপসর্জন 

( অর্থাৎ অপ্রধান ) পাপশবের সহিত 'যোগোখম্*পদের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ 
কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উক্ত 'যোগোখ'শবের 

অর্থ ফোগজন্ত নহে, কিন্তু যোগপ্রযোজ্য । শেষোক্ত অর্থ স্বীকার করিলে 

সমগ্র পাপক্ষযশক্ের সহিত যোগোখশব্দের অভেদাত্বয়হেতু উক্ত দোষের 

কোন প্রসঙ্গঈছই আর উথাপিত হয় না। জগদীশ তর্কালঙ্কারও এইরূপ অর্থ 

মমর্থনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন_-“যোগোখমিত্যস্য যোগপ্রযোজ্যমিত্যর্থ:, স চাভেদেন 

পাপক্ষয়েহঘ্িতঃ |” ( শবশক্তিপ্রকাশিক1 )। 

এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ণ শিবভাগবতাদি সমাঁস লইয়া ছুই একটা 

কথা বলা উচিত। “অয়ঃশুলদগ্ডাজিনাভ্যাং**"..৮ (৫1২৭৬) ইত্যাদি পাণিনীয়- 
মৃত্রের ভাস্তে ভাষ্যকার শিবভাগবত'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শিবে! 

গগবান্ ভক্তিরস্ত--এই অর্থে অণ প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'ভাগবত'শব্ধের সহিত শিবশব্দের 
সমাস হইয়াছে । ভগবচ্ছব্দ শিবশবেের বিশেষণ। অতএব "শিব এই বিশেস্তের 
সহিত 'ভগবচ্ছব্ধের সাপেক্ষত। থাকায় অসামধ্যহেতু উহাতে কোনপ্রকার বৃত্তি 
কল্পনা করা যায় না। ইহাতে বলা হইতেছে যে, শিবশব্দের সহিত 'ভগবচ্ছ'বের 
মামথ্য থাকিলেও “ভাগবত'শব্দের সহিত উহার কোনও সামর্থ্য নাই। অতএব 

এখানে গমকত্বহেতু সমাস হইয়াছে বলা ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। সুতরাং নাগেশভট 
বলিয়াছেন__“গমকত্বাদেব শিবস্ত ভগবতো! ভক্ত ইত্যর্থে শিবভাগবত ইতি অয়ঃ- 

শূলেতি সৃত্রভাষ্তে প্রয়োগঃ। পরং তু তত্র বৃত্তিরেব, নতু শিবস্ ভাগবত ইতি 
বাক্যং সাধু। অভ্র ভগবচ্ছব্দাদণ,, শিবপদেন ভগবচ্ছব্স্য সমাসশ্চ যুগপদেব 

ইতি বোধ্যম।৮ (২1১১ স্ৃত্রীয় লঘুশবেন্দুশেখর )। ভাষায় কিন্তু এরূপ বহুল 

প্রয়োগ দৃ্ হইয়া থাকে-_যথা অরিষড়বর্গঃ (কিরাত ১৯), ভয়েকপ্রবণম্ 
কিরাত ৩১৯ ), বসুধৈকগত্যা ( নৈষধ ৩।১৫ ) ইত্যাদি । 

* অস্পূর্ণমনত্রটী এইযপ-_ 
“উত্ভিষ্উ গম্য তাং রাছে। ত্যজ্যতাং চন্্রসঙ্গমঃ | 

কর্মচাণ্ডাল যোগোখং কুরু পাপক্ষয়ং মম।” 

কর্মচাণ্ডাল অর্থাৎ রাহ ( কর্মণা চাগ্ডাল ইব )। যোগ অর্থাৎ উপরাগ। সূর্য বা চক্ত্রে 

মহিত বাহুর সন্বন্ধই উউপরাগ। 

- - ীশপীলপপীশ? 



১৮৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

সমাসযুক্ত পদকে বিশ্লেষণ করিলে তগ্সিহিত অর্থ পরিস্ফুট হয়। এই 

বিশ্লেষণের নাম বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য। বিগ্রহশব্ের ব্যুৎপন্তি হইতেছে-__“বিশেষে' 

গৃহাতে জ্ঞায়তে বৃত্ত্যর্ধথোহনেনেতি বিগ্রহঃ” । সেইজন্য ভট্রোজিদীক্ষিত লিখিয়া- 

ছেন__বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ” ৷ সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বিগ্রহ 

বাক্য বৃত্তির অর্থজ্ঞাপক। বিগ্রহ এবং সমাসের পরস্পর অর্থবোধকত্ব লইয়া শব- 

শক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে--“বিগ্রহ এব সমাসলভ্যার্থস্য বোধকত্বং তত্ব 

নতু সমাসে বিগ্রহার্থন্ত ; বিগ্রহলত্যয়ো লিঙগসং্যয়ো ব্যঞ্জকবৈধুর্য্যে রায় 

সমাসাবোধ্যত্বাং”। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ-_সমাসলভ্য অর্থ ব্যাসবাকো 

নিয়ত প্রকাশিত হইলেও ব্যাসবাক্যের সমুদায় অর্থ সমাসে বিদ্ভমান না 

থাঁকিতেও পারে। কারণ ব্যাসবাক্যস্থ পদসমূহের লিঙ্গ ও সংখ্যা সমাসে 

লুপ্ত হওয়ায় সমস্ত পদে তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রায়শঃ উপলব্ধ হয় না। অতএব ধাহারা 

'ব্যাসসমাসয়োস্তল্যার্থকত্মম এইরূপ বলেন, তাহাদের মতবাদ উল্লিখিত যুক্তি- 

বশে স্বতঃ প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। , ভর্ভৃহরিও সমাস ও ব্যাসবাক্যের তে? 

স্বীকারপূর্ববক বলিয়াছেন__ 

| “অবুধান্ প্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ প্রতিপত্তয়ে। 

শব্দাস্তরত্বাদত্যন্তং ভেদে! বাক্যসমাসয়োঃ ॥” 

( বাক্যপদীয়__তৃতীয় কাণ্ড, চতুর্দশ বৃত্তিসমুদ্দেশ )। 

বিগ্রহবাক্য দ্বিবিধ__লৌকিক এবং অলৌকিক। ববৃদধস্ত বচনম্"_ইহা 

একটী লৌকিক বিগ্রহ, আর বৃদ্ধ ডস্ বচন স্্ অর্থাৎ “বৃদ্ধ'শব্দের উত্তর ষ্টা 

বিভক্তি এবং “বচন” শবের উত্তর প্রথমা বিভক্তি__হইহা একটী অলৌকিক অর্থাং 

প্রয়োগানর্হ বিগ্রহ | 

বৃত্তির লক্ষণসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলেন__“পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ” (মহাভাম্ব_ 

পৃঃ ৩৬৪, কীল্হর্ণ,)। অর্থাৎ বিগ্রহবাক্যস্থিত পদসমূহের বিশিষ্ট একার্থ যাহার 

দ্বারা প্রতিপাদিত হয় তাহাই বৃত্তি। ভাম্যোক্ত এই বাক্যটার তাৎপর্ধ্য উদবাটন- 

পূর্বক কাতন্ত্রের টাকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন_ “পরন্ানাত্মীয়স্তার্থস্ত যছুপ" 

সর্জনপদেনাভিধানং সা! বৃত্তিরিত্যর্থ” । লঘুমঞ্জায় নাগেশও বলিয়াছেন_ 

*পরার্থাভিধানমিত্যস্তর্থস্ত পরস্য শবস্োপসর্জনার্থকম্য যত্র শব্দাস্তরেণ প্রধানার্থক- 

পাদেনার্থাভিধানং বিশেষণন্ছেন গ্রহণং সা! বৃত্তিঃ। অথবা পরারথন্ত প্রধানার্থন্তা' 

প্রধানপদৈ ধর স্বার্থবিশেমতধেন গ্রহণং সা বৃত্বি। রাজপুরুষ ইত্যতর পুরুষপদেন 



- উপোদ্ঘাত ১৮৫ 

বাক্যাবস্থায়ামনাস্কম্পো রাজার্থো রাজপদেন বা পুরুষার্থ আক্কন্দ্যতে। তং- 

সংবলিতঃ স্থার্থ উপস্থাপ্যত ইতি যাবং”। এই বৃত্তি পাচ প্রকার, যথা__ 

কুং তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাছান্তধাতু। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে 

“কৃত্বদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাগ্ন্তধাতুরূপাঃ পঞ্চ বৃত্বয়ঃ” ৷ ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ 
যেমন- বক্ত,ং যোগ্যে। বক্তব্য& দশরথস্তাপত্যং দাশরথি কৃষ্কস্ত সখা কৃষ্ণসখঃ, 

মাতা চ পিতা চ পিতরো, অত্তুমিচ্ছা জিঘৎসা। নবীনের! কিন্তু একশেষকে 

বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে নাগেশ লঘুশবেন্দুশেখরে লিখিয়া- 

ছেন__“্বস্তরত একশেষে পরার্থান্থিতস্বার্ধোপস্থাপকত্বাভাবাদত্তিত্বে ন মানম্।'***** 

অতএব সমর্থন্ত্রম্তাধিকারত্বপক্ষে একশেষাসংগ্রহো ভাস্তে নোক্ত ইতি বোধ্যম্।” 

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! শবেন্দুশেখর ও মঞ্জ-যায় দ্রষ্টব্য। 

এক্ষণে বৃত্তির অর্থসম্বন্ধে অলোচন! করা যাইতেছে। অর্থবিচারে বৃত্তি 

দ্বিবিধ-জহংস্বার্থা এবং অজহৎস্বার্থা। দৃষ্টিভেদে বৃত্ত্র্থ আবার তিনপ্রকার 

হইতে পারে__ভেদমূলক, সংসর্গমূলক এবং উভয়মূলক। সেইজন্য ভট্টোজিদীক্ষিত 
লিখিয়াছেন_ | 

“জহংস্বার্থাজহংস্বার্থে দ্ধে বৃত্তী তে পুনস্ত্িধা। 
ভেদঃ সংসর্গ উভয়ং বেতি বাচ্যব্যবস্থিতেঃ ॥” ( বৈয়াকরণভূষণ )। 

জহতি পদানি স্বার্থ, যস্তাং সা জহতস্বার্থা। জহংস্থার্থার লক্ষণসম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে--“অবয়বার্থনিরপেক্ষত্ধে সতি সমুদায়ার্থবোধিকাত্বং জহংস্থার্থাতথম্। তদ্ 
যথা রথস্তরং সামভেদঃ, শুশ্রাষা সেবা ইত্যাদি।” ন জহতি পদানি স্থার্থং 

যন্তাং সাইজহৎস্বার্থা। ইহার লক্ষণ এইরূপ--“অবয়বার্থসংবলিতসমুদায়ার্থ- 
বোধিকাত্বমজহংস্থার্থাত্বম। তদ্ যথা রাজপুরুষ ইত্যার্দি।” 

ভেদ, সংসর্গ এবং উভয়ভেদে বৃত্ত্যর্থ আবার ত্রিবিধ হইতে পারে। বৃত্বির 
তেদমূলক অর্থ স্বীকার করিলে 'রাজপুরুষঃপদের “অরাজকীয়ভিন্ন” এইরূপ 

শাবোধ হইবে। সংসর্গমূলক ন্বীকার করিলে অর্থ হইবে--“রাজসম্বন্ধবান্” | 

আর ভেদ ও সংসর্গ এই উভয়মূলক বলিলে অর্থ হইবে--“অরাজকীয়ভিন্ন- 

গাজসন্বন্ধবান্” । উক্তিও আছে-_ 

“অবুধান্ প্রতি বৃত্তিঞ্ক বর্তয়স্তঃ প্রকল্পিতাম্। 
আহঃ পরার্থবচনে ত্যাগাত্যুচ্চয়ধর্্মতাম্ ॥” 

€ বাক্যপদীয়__তৃতীয় কাণ্ড, বৃত্তিসমুদোশ )। 

৪ 



১৮৬ ব্যাকরণদরশমের ইতিহাস 
সমাসের শক্িসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহ কেহ সমাসের 

অবয়বীভূত পদে এবং কেহ বা তাহার সমুদায়ে শক্তি স্বীকার করিয়! থাকেন। 
নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক সম্প্রদায় ব্যপেক্ষালক্ষণের প্রাধাস্ স্বীকার করেন। 

সুতরাং তাহার! ব্যপেক্ষাবাদী। এ সম্প্রদায় সমাসের বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করেন না। 
সেইজস্ত বৈয়াকরণভূষণে উক্ত হইয়াছে-_“ব্যপেক্ষাবাদিনো নৈয়ায়িকমীমাংসকাদ: 
-ন সমাসে শক্তিঃ1” এ সম্প্রদায় বলেন, লক্ষণ! ছারা সমাসের বিশিষ্ট অর্থের€ 
বোধ হইতে পারে। অতএব সমাসের অবয়বে শক্তি না বলিয়! সমুদায়ে অতিরিন 
শক্তি স্বীকার করা ক্রিষ্ট কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শব্দশক্তিপ্রকা শিকা- 
কারও এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্র্বক পাণিনিসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন_ 
“ব্যঞ্জকমথপঃ সবেইপি সংখ্যা ন বুধ্যত ইতি তু সমাসশক্তিবাদিনঃ পাতগুলা:”। 

বৈয়াকরণেরা৷ সাধারণতঃ সমাসশক্তিবাদী। তাহারা সমর্থাশ্রিতপদের 
একার্থী ভাবকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। ভাত্মকারও ব্যপেক্ষাপক্ষকে 
মতাস্তররূপে উপন্স্ত করিয়া যুক্তির দ্বারা একার্থী'ভাবকেই সমর্থন করিয়াছেন। 
এ সম্বন্ধে নাগেশভট্ট বলিয়াছেন-__“সমাসাদিপঞ্চন্থ বিশিষ্ট এব শক্তি ন তবয়ে। 
রথস্তরং, সপ্তপর্ণঃ, শুঞ্ষেত্যাদৌ অবয়বার্থান্থভবাভাবাৎ। অতএব ভাম্ে ব্যপেক্ষা 
পক্ষমুস্তাব্য অথৈতশ্মিন্ ব্যপেক্ষায়াং সামর্ঘ্যে যোহসাবেকা্বীভাবকৃতো বিশেষ: 
স বক্তব্য ইত্যুক্তমূ। ধবখদিরৌ নিক্ষৌশান্ি গৌরথো ঘ্ৃতঘটো গুড়ধানা; 
কেশচুড়ঃ স্বর্ণালঙ্কারে৷ দ্বিদশাঃ সপ্তপর্ণ ইত্যাদৌ সাহিত্য-্রান্ত-যুক্ত-পর্ণ- 
মিআ-সংঘাত-বিকাশ-নুচ-প্রত্যয়লোপ-বীপ্পাগ্ঘর্থ। বাচনিকা বাচ্যা ইতি ত্তাসতা 
শয়ঃ”। ( মঞ্জযা)। কোগুভটও বৈয়াকরণভূষণে লিখিয়াছেন--“একারীভাবে 
সমাস একঃ সংগৃহীতো ন ব্যপেক্গায়ামিতি ভাব্যাদেকার্থীভাব এব সিদ্ধান্তসম্মতঃ। 
রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতি বাক্যাৎ প্রতিপাদ্যার্থস্য বিশিষ্টরূপেণ শক্ত্যা প্রতিপাদনং ? 
তন্বম। ব্যপেক্ষাবাদিমতং চ যুক্তিভাব্যুবিরোধাদযুক্তমেবেতি তম্মলকো। লক্ষণানা" 
মুক্তিসস্ভবোইপ্যযুক্ত ইতি সমাধিং হৃদি নিধায় ভাস্তকারমতং সমাসেইতিরিক্তাং 
শক্তিং সাধয়ন্ সমর্থয়তে”। ভট্রোজিদীক্ষিতও বলিয়াছেন__ 

74557575568455746455 পা 

সমাসে খলু ভিন্নৈব শক্তি: পঙ্কজশব্দবৎ ॥ 
বহুনাং বৃত্বিধন্মাণাং বচনৈরেব সাধনে । 
ম্যান্ মহদেগীরবং তল্মাদেকার্থীভাব আশ্রিত; ॥% 



উপোচ্দাত ১৮৭ 

উ্ধ ভাব্যমতান্ুসারে ভ্রীপাতি লিখিয়াছেন__ 

“ীকার্থ্যং পৃথগর্ধানাং বৃত্তিং যুক্তার্থতাং বিছুঃ। 

শব্দানাং শক্তিবৈচিত্র্যাং তৎসমাসাদিষু ম্মৃতং।” 

একার্থীভাবের প্রাধান্ স্বীকার করিয়া ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন-_ 

“অর্থস্য বিনিবৃত্বত্বালুগাদি ন বিরুধ্যতে। 

একার্থীভাব এবাতঃ সমাসাখ্যো বিধীয়তে ॥” 
(বাক্যপদীয়-_তৃতীয় কাণ্ড )। 

নৈয়ায়িকগণের ব্যপেক্ষাবাদ ভাত্ম্থৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া বৈয়াকরণগণকর্তৃক 

্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা মঞ্জষা ও বৈয়াকরণ- 

ভুগাদিগ্রস্থে দ্রষ্টব্য | 

দৃষ্টিতেদে সমাসের অনেক প্রকার বিভাগ * হইতে পারে। এ বিষয়ে 
নৈয়াকরণদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

(১) বিভক্তির লুগলুগভেদে সমাস দ্বিবিধ--লুক্সমাস এবং অলুক্সমাস। 
লুক্সমাস অর্থাৎ যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে, 

যেমন-_দিশয়োর্সধ্যে অপদিশম্ ( অব্যয়ীভাব ), ছুঃখমতীতো ছুঃখাতীতঃ 

(তৎপুরুষ ), গীতমন্বরং য্ত স গীতাম্বরো হরিং ( বহুত্রীহি ) হরিশ্চ হরশ্চ 

হরিহরৌ (ছন্ )। 

অলুক, সমাস অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব্বপদস্থ বিভক্তির লোপ হয় না, অথচ 
কি পোপ পি শী ২ এ. ০ পন্প শীট টি শশা 

* সমাসের বিভাগ ও লক্ষণ লইয়া বাঁররুচসংগ্রহে নিয়লিখিত কারিকাগুলি 

দৃ্ট হয়। 

“যোট়। সমানাঃ সংক্ষেপাদষ্টাবিংশতিধা পুনঃ | 

নিত্যানিত্যত্বযোগেন লুগলুক্ত্বেন চ ছবিধা ॥ 

তত্রা্টধা তৎপুরুষঃ ষড়বিধঃ কর্মমধারয়ঃ| 

ষড়বিধশ্চ চ বন্থত্রীহি দিগুরাভাধিতো! দ্বিধা ॥ 

বল্বশ্চতুবিধো জেয়োইব্যয়ীভাবো দ্বিধা মত: 
তেষাং পুনঃ সমাসানাং প্রাধান্তং তচ্চতুবিধম্ ॥ 
চকারবহুলে! ঘন্দঃ স চাসৌ কর্ধারয়ঃ। 

যস্ত যেষাং বনুত্রীি: শেষস্তৎপুরুষঃ স্বতঃ॥” 



১৮৮ ব্যাকরপণদর্শনের ইতিহাস 

যাহা! সমস্তপদদ বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, যেমন__পুংসান্থজঃ, মনসাদেবী, 

জনুযান্থ:, হস্তিনাপুরম্ ইত্যাদি (তৃতীয়া তৎপুরুষ ); পরন্মৈপদম্, পরস্মৈভাষা 

আত্মনেপদম, আত্মনেভাষ! ইত্যাদি (চতুর্থী তৎপুরুষ ); স্তোকানুক্তঃ দূরাদাগড 

ইত্যাদি ( পঞ্চমী তৎপুরুষ); দেবানাংপ্রিয়ঃ (মূর্বশ্ছাগশ্চ ), দাস্যাঃপুজঃ। বাচে- 

যুক্তিঃ শুনঃশেপঃ ইত্যাদি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ) ; ত্বচিসারঃ, কর্ণেজপ$, অরণ্যেতিনক, 

সরসিজম্, হৃদিস্পুক্ ইত্যাদি (সপ্তমী তৎপুরুষ); কণ্ঠেকালঃ, উরদিলোমা 

অগ্প,যোনিঃ ইত্যাদি ( বন্ত্রীহি ); পারেসমুদ্রম্, মধ্যেমার্গম্ ইত্যাদি ( অবায়ী- 

ভাব ); জীমূতস্তেব, হরিরিব, চন্দ্রমিব ইত্যাদি ( সহস্থপাঁ)। অলুক্দন্থসমাসেব 

উদাহরণ ভাষায় দেখা যায় না, সুতরাং ছন্দ্মাত্রই লুক্সমাসের অন্তর্গত বুঝিতে 

হইবে। 

পাশ্চাত্ত্য ভাঁষাতত্ববিৎ পণ্তিতগণ বলেন_বৈদিক “কিংযু” প্রভৃতি শের 

অন্নুকরণে লৌকিক ভাষাতে “অহংযুঃ “শুভংযু? 'অগ্নীযোমৌ? 'জনমেজয়ণ ইত্যাদি 

প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়! থাকে এবং এই সকল শবে প্রথমার এবং দ্বিতীয়ার অলুক্ বুঝিতে 

হইবে। কিন্তু বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে তাহাদের মতবাদ সমধিত নহে, কারণ “মহ 

শুভমো যু'স্” (পা ৫২১৪০) এই সুত্রান্থসারে 'অহম্*শবের উত্তর মত্ব্থীয় যুস্প্রত্য় 

দ্বারা 'অহংযু'শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 'অহংযু'শবস্থিত 'অহম্শশবদ 'অস্মৎ শের 

রূপ নহে, উহা! একটা স্ুবস্তপ্রতিরপক অব্যয় । আর “এজেঃ খশ?” (পা ৩২২৮) 

এই স্ুত্রান্থ্সারে 'জনমেজয়শব্দ* সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়ের খ ইৎসংজ্ঞক বলিয়া 

উহাতে মুমাগম দুষ্ট হয়। অতএব বৈয়াকরণদের মতে এসকল প্রথমান্ত ব 

দ্িতীয়ান্ত পদ নহে। জনমেজয়শবের ন্যায় আরও অনেক শব্দ ভাষায় দেখিতে 

পাওয়া যায়, যেমন__অরিন্দমঃ, অভ্রংলিহঃ, পরস্তপঃ ইত্যাদি । যাহাই হউক, 

সৃত্রনিষ্পন্ন বলিয়া 'অহংযুঃ 'অগ্নীষোমৌ' 'জনমেজয়$ প্রভৃতি পদকে অলুক্সমানে 

অন্তর্গত বলা যায় না। 

নিত্যানিত্যভেদে সমাস আবার ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যে সমাসে 

স্বপদঘটিত বিগ্রহবাক্যের দ্বারা অর্থবোধ হয় না তাহাকে নিত্যসমাস বলে। 
সী শপ 

& জনমেজয় এবং জঙ্মেজয়__এই ছুইটী সমানার্থক পদ |: “জন্মেজয় শের নির্তি 

হইতেছে_ 

| “জনানৈবাঁতিশুদ্ধেন শক্রনেজিতবান্ যতঃ। 

এজ. কম্পনে ধাতো হি জন্েজয় ইতি শ্রতঃ 
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ভাটাজিদীক্ষিতও বলিয়াছেন__“অবিগ্রহোহস্বপদবিগ্রহো বা নিত্যসমাসঃ।৮ 

নিত্যানিত্যসমাসের লক্ষণসন্বন্ধে শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশও লিখিয়াছেন__ 

“দুক্তং জয়াদিত্যেন, 
' ধবিভক্তিমাত্রপ্রক্ষেপান্লিজান্তর্গতনামন্ু । 

্বার্থম্তাবোধবোধাত্যাং নিত্যানিত্যসমাসকৌ ॥ ইতি ।” 
অর্থাং যে স্থলে সমাসান্তর্গত নামের উত্তর কেবল বিভক্তি যোগ করিলে 

সমস্ত পদের অর্থাববোধ হয় না, তাহাকে নিত্যসমাস বলে, যেমন__কিষ্ঞসর্পঃ” | 

কুষ্ণশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি ( কর্ম্মধারয় )--এইরূপ স্বপদঘটিত বিগ্রহবাক্যের দ্বারা উক্ত 
সমস্তপদের অর্থ অববুদ্ধ হয় না; কারণ উহার অর্থ হইতেছে--“ভেষজ বৈদ্যাস্ঠ- 
নিবার্ধ্যঃ সর্পবিশেষঃ” । সুতরাং কৃষ্ণসর্প বলিলে কেবল কষ্ণবর্ণের সর্প বুঝায় 
ন]। নির্মক্ষিকম্। অন্ুরঃ ইত্যাদিপদেও নিত্যসমাস হইয়াছে; কারণ “নির্মক্ষিকং 

স্থানম* বলিলে 'মক্ষিকাণামভাবঠ-__এইরূপ বিগ্রহবাক্যের দ্বারা অর্থবোধ হয় 

না, যেহেতু উক্তপদের অর্থ হইতেছে জনহীন স্থান। এইরূপে অস্থুরশব্দেরও “ন 
ম্বরঃ অস্ুরঃ” ( নঞ তৎপুরুষ ) এরূপ অর্থ নহে, ইহার প্রকৃত অর্থ সুরবিরোধী। 

পাণিনিসম্প্রদায়ের মতে উক্ত নিত্যসমাস তিন প্রকার হইতে পারে। 
'বিভাষা” (২১১১ )--এই স্ুত্রাধিকারের পূর্বে যে সকল সমাস বিহিত 

হয়াছে তাহারা নিত্য, যথা-_-'অধিক্ত্ি' ইত্যাদি। '্ুপস্তপা"সমাস কিন্ত 
মহাবিভাষার পুর্বে পঠিত হইলেও নিত্য নহে, কারণ ভাস্তকার 'নুপ স্থপা”- 
সমাসপ্রকরণে “বিষ্পষ্টপটু'শব্দের “বিষ্পষ্টং পটুঃ৮- এইরূপ স্বপদবিগ্র্ 
দেখাইয়াছেন। কারণ “অব্যয়ম্..*..*” (পা ২১৬) ইত্যাদি সুত্রে সমাস- 
সজ্ঞাবিধানই ইহার জ্ঞাপক। সেইজন্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তিতে ভট্রোজি 
লিখিয়াছেন-_“ম্থপ স্ুপেতি তু ন নিত্যসমাসঃ। অব্যয়মিত্যাদি-সমাসবিধানাজ, 
জ্ঞাপকাং1৮ (৬৬৫ সুত্র )। কোনও কোন স্থলে দেখা যায়, স্ুত্রের দ্বারাই 
শিত্যন্ব বিধান করা হইয়াছে, যেমন_উদ্দালপুষ্পপ্রতপ্রিকা” “দস্তলেখক£” 
টত্যাদি। “নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ” (২২১৭)__এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদদ্বয় সিদ্ধ 

ইইয়াছে। স্থলবিশেষে আবার স্বপদবাক্যের অভাবহেতু সমাস নিত্য হয়, যেমন__ 

হরাজা, অতিরাজা, ব্রাহ্ষণার্থ; সপ ইত্যাদি । এ সম্বন্ধে বাররুচসংগ্রহের টীকাকার 

শারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন-_ “অত্র স্বাদীনাং বিগ্রহবাক্যস্থানাং শোভনাস্র্থপ্রতিপাদন- 
পামধ্যাভাবাদন্টেন বিগ্রহপ্রদর্শনাৎ সামর্থ্যাদ্ বাক্যাভাবলক্ষণং নিত্যত্বমূ।” 
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_* যে স্থলে সমাসের অন্তর্গত নামের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে সমাসবন্ধ 
পদের অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় তাহাই অনিত্যসমাস, যেমন-_রাজ্ঞঃ পুরুষে 
রাজপুরুষঃ, পূর্ববং কায়ন্ত পুর্ব্বকায়ঃ ইত্যাদি । এ সকল স্থলে সমাসঘটক নামের 

উত্তর বিভক্তি যোগ করিলেই অর্থবোধ হইতেছে । সেইজন্য ইহারা! অনিতা 

সমাস। 

(২) কেহ কেহ দনিত্যোহনিত্যো৷ বিকল্পশ্চ সমাসং কর্তৃ,রিচ্ছয়া” এই 

বচনান্থুসারে সমর্থাশ্রিত পদবিধিকে তিন প্রকারে ভাগ করেন। সমাসস্বন্ে 

তাহারা বলেন--“ক্চিন্নিত্যঃ কচিদ্বিকল্প; কচিন্ন হ্যাং” 

কেচিন্নিত্যঃ? অর্থাৎ যে স্থলে সমাসযোগ্য বিগ্রহবাক্য সম্ভবপর নহে তথায় 

সমাসের নিত্যতা স্বীকৃত হয়, যেমন-_কৃষ্ণসর্পঃ দেবানাংপ্রিয়ঃ লোহিতশালিঃ 

ইত্যাদি। এ সকল কথা পূর্ধে আলোচিত হইয়াছে । 

ক্কচিদ্বিকপ্পঃ অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল সমাসই বৈকল্পিক, যেমন__হরিষ্চ 

হরশ্চ জয়তি অথবা হরিহরৌ জয়তঃ (দ্বন্দ), চত্বারো তুজা যন্য তন্মৈ নম: 

বা চতূভজায় নমঃ ( বহুত্রীহি ), নীলমুৎপলমিদং অথবা নীলোতপলমিদম 

( কর্দমধারয় ), বিষ্ো উরক্তোহয়ং অথবা বিষুভক্তোইয়ম্ ( ব্ঠীতৎপুরুষ ), পঞ্চতি 

গ্গোভিঃ জ্রীতোহয়ং অথবা পঞ্চগুঃ (দ্বিগড), কৃষ্ণমধিকৃত্য কথা! অথবা অধিকৃষণ 

কথা ( অব্যয়ীভাব ) ইত্যাি। 

“্কচিন্ন' অর্থাৎ কোনও কোন স্থলে সমর্থপদের সমাস ইষ্ট নহে । যেমন-_ 

রামো জামদগ্যঃ, ব্যাসং পারাশর্ধ্যঃ, অজ্জরনঃ কার্ডবীর্য্যঃ ইত্যাদি । সেইজন্য উক্ত 

হইয়াছে__“অভিধানলক্ষণা! হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ” “কৃত্বদ্ধিতসমাসানামভিধানং 

নিয়ামকম্” ইত্যাদি। এ বিষয়ে নাগেশ লিখিয়াছেন-__“ 'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্বদ্ধিত- 

সমাসাঃ, (৩/৩।২৯ মহাভাম্ত ) ইতি “অকর্তরি ৮ (পা* ৩৩১৯) ইতি শৃত্র 

ভাস্তোক্তেঃ। অভিধানঞ্চ শিষ্টানাং ততোহর্থবোধরূপং তদ্িপরীতমনভিধানমিতি 

'তদস্ত তদস্মিন্ স্তাদিতি” (পাঃ ৫1১১৬) ইতি সুত্রে ভাতে স্পষ্টম্।” (লঘুশবেপু- 

শেখর )। পাণিনিসম্প্রদায়ে 'বিশেষণং বিশেষ্বেণ বহুলম্ঠ (২১1৫৭) এই স্বরে 

বহুলশবের গ্রহণহেতু উক্ত স্থলে সমাস অনভিপ্রেত হইয়াছে । সমাস? 

হওয়ার কারণ নির্দ্শপূর্বক হরদত্ব বলিয়াছেন-__“সমস্যমানপদদ্ধয়জন্যাবোধ" 

প্রকারকয়ো বিশেষপবিশেম্যধর্ঘায়ো ধরত্র পরম্পরব্যভিচারত্তব্রৈব সমাসো যথা 

সাং নান্যজেত্যেতদ্থসুভয়োপাদানম্। তথা চ নীলোৎপলাদৌ সমাসে ভবি 
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নতু 'ক্ষকঃ সর্প ইত্যাদৌ। ন হি তক্ষকত্বং র্পৰং ব্যভিচরতি * 1” হরদত্বের 
এইরূপ মতবাদ কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ অনেক শিষ্টপ্রয়োগে উক্ত নিয়মের 

বাতির দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন__কৈলাসাপ্রিঠ মন্দরাপ্রিঃ ভাবপদার্থঃ তর্ক- 
বিষ্ঠা, ব্যাকরণশাস্ত্রম্, ভোজরাজঃ ইত্যাদি। 

ষেসকল কথ! বল! হইল তদ্বারা উপপকন্ন হয় যে, এই সম্প্রদায়াস্তর্গত 

টবয়াকরণেরা সমাসের কর্তব্য অকর্তব্য এবং অবশ্ঠকর্তব্যভেদে সমর্থাশ্রিত পদবিধির 

তিনপ্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। 
(৩) প্রাীনদের মতে সমাস চারিপ্রকার-_অব্যয়ীভাব, তংপুরুষ, 

ব্ত্রীহি এবং দ্বন্দ্ব । তাহারা বলেন, পাণিনীয় সমাসাধিকারে যে সকল 

সমাসবিষয়ক নিয়ম পঠিত হইয়াছে তদনুসারে সমাসের এরূপ বিভাগ 
কল্পনা করা যাইতে পারে । এ সিদ্ধান্ত কিন্ত অনবগ্য নহে। উক্ত বিভাগে 
অব্যাপ্রিদোষ আসিয়া পড়ে। কারণ সমাসাধিকারে এ চারিপ্রকার সমাস 
ব্যতিরিক্ত 'সহম্পা"সমাসেরও বিধান করা হইয়াছে । “সহস্থপা+সম্বদ্ধে বৈয়াকরণেরা 

বলেন__ঘযস্ত সমাসস্ত বিশেষসংজ্ঞ! ন কৃতা স সামান্যেন সুপ স্থপেতি সমাসঃ। 
ইহার উদাহরণ যেমন-_ভূতপূর্বঃ, জীমৃতস্তেব, অন্থুব্যচলং ইত্যাদি। ভট্টোজি- 
দীক্ষিতও এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন__“সমাসশ্চতুর্ধেতি প্রায়ো- 
বাদ:ঃ। অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুত্রীহিদ্বন্বাধিকারবহিভূতানামপি “সহস্থপা” (পাৎ 
২১৪) ইতি বিধানাং”। 

চতুষ্টয়বাদীদের মধ্যে আর একটা সম্প্রদায় আবার “অব্যয়ম্."***** (২১৬) 
এই স্থৃত্রের ভাষ্য দেখিয়া তৎপুরুষাদি চারিপ্রকার বিভাগকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
মনে করেন। তাহারা পূর্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য উহাদের লক্ষণসম্বন্ধে 
বলেন__“পূর্ববপদার্থপ্রধানোইব্যয়ীভাব* উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ অশ্যপদাথ- 
প্রধানে। _ বহুনীহি উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্্ঃ” | এ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ 
সস 

* এ বিষয়ে কাস্তে টাকাকার ু ্গসিংহ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক লিখিয়াছেন_“ত তক্ষক: 
রগ; শিংশপা বৃক্ষ ইত্যসমাস এব। উভয়বিশেষণবিশেম্যভাবে সমাসোহ্য়মভিধানাদ্ বাক্যমেব 

সমাসবাদি। ন হি তক্ষকঃ সর্পত্বং ব্যতিচরতি ন চ শিংশপা বৃক্ষত্বমিতি। যদা তু তক্ষোতীতি 
তগ্ষক: ক্রিয়ার্থ উপচারাচ্ছিংশপাপি ফলে; তদেতো৷ বিশেষ্কাবিতি সমাস এব। নম চাস্তে পক্ষে 
তক্ষকম্ত সপ্স্বাব্যভিচারাঁৎ শিংশপার়াশ্চ বৃক্ষত্বাব্যস্ভিচারাৎ পকগযো? প্রয্নোগ এব ান্তি 1 

(২৬৩ হুত্র-_চতুইরবৃ্ধি গুরুনাথ সংস্করণ )। 
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: বহ্ত্রীহিসমাসকে সর্ধপদার্থাপ্রধানও বলিয়া থাকেন। এ মতবাদও নির্দোং 

নহে, কারণ ইহাতেও আবার অব্যাপ্তিদোষ প্রসক্ত হইতেছে। “স্থৃপপ্রতি'শৰে 

অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে, কিন্তু পদের প্রাধান্যবিচারে ইহাতে তৎপুরুষের 
লক্ষণই বিদ্যমান, যেহেতু উত্তরপদ 'প্রতি'শব্দ এখানে প্রধান। এইরূপে নত 
গঙ্গা! যন্মিন-_-এই বিগ্রহ বাক্যের দ্বারা দেশবিশেষের জ্ঞান হয় না বলিয় 

'উম্মন্তগঙ্গমঠ ( অর্থাৎ তন্নামকদেশবিশেষ ) অব্যয়ীভাবাস্তর্গত নিত্যসমাস, কিন্ু 
ইহাতে অন্যপদার্থপ্রাধান্যরূপ বন্ুব্রীহিসমাসের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধ 

সবিস্তর আলোচনা আকরে দ্রষ্টব্য। অনেকে এই অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য 
প্রত্যেকের পুর্বে প্রায়েণশব্' প্রয়োগ করেন, যেমন-প্রায়েণ পূর্ববপদার্থ 

প্রধানোহব্যয়ীভাবঃ৮” ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতেও পদার্থের লক্ষণ নির্দোষ হইতে 
পারে না। 

এই সকল সমাসচতুষ্টয়বাদী বৈয়াকরণেরা কম্মধারয় ও দ্বি্ড সমাসের 
পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন ন|। সেইজন্য উক্ত বিভাগের মধ্যে কম্মধারয় এবং দ্বি 

কোনও উল্লেখ নাই। তাহারা বলেন--“তৎপুরুষবিশেষঃ কর্মমধা রয়ঃ, তদ্ধিশেষে 

'দ্বি€ঃ1৮ অর্থাৎ কন্মধারয়সমাস তৎপুরুষের একটী অন্তবিভাগমাত্র এবং দ্িগ্ব- 

সমাস একপ্রকার কন্মধারয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 

(8) বাভটাদি প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনপৃর্বক জগদীশ 
তর্কালঙ্কার পদপ্রাধান্তভেদে সমাসের পাঁচ প্রকার বিভাগ প্রতিপাদন করিয়াছেন। 

শবশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে-_ 

পূর্ব্বমধ্যাস্ত্যসর্ববান্ত-পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ । 
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসে! বাভটাদিভিঃ ॥” 

অর্থাৎ “বাভটাদির মতানুসারে সমাস পঞ্চবিধ_ পূর্ববপদপ্রধান, মধ্যপদ প্রধান, 

অস্ত্যপদপ্রধান, সর্ধপদপ্রধান এবং অন্যপদপ্রধান।” তৎপুরুষাদিবিভাগের 

সহিত এ বিভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই। 

পূর্ববপদপ্রধান সমাস, যেমন-_জায়াং প্রাপ্ত; প্রাপ্তজায়ঃ, অর্ধং পিপ্নল্য 

অর্ধপিগ্নলী, কায়স্য পূর্ব পূর্ববকায়ঃ (সুত্রতঃ ইহারা তৎপুরুষ ); কুস্তত্ত সমীপদ 

উপকুস্তম্ (স্থত্রতঃ অব্যয়ীভাব ); পুরুষঃ সিংহ ইব পুরুষসিংহঃ (সুত্র 
কর্ধারয় ) ইত্যাদি । 
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মধ্যপদপ্রধান সমাস, যেমন--পটব্ত নাধিকরণমিতি পটানধিকরণম্ 
( পটাধিকরণভিন্নমিত্যর্থ:), প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্ ইত্যাদি। এ সকল 
সূলে মধ্যস্থিত নঞএর অভাববোধক অর্থই প্রধান বুঝিতে হইবে। 

অস্তযপদপ্রধান সমাস, যেমন-_ রাজ্ঞঃ পুরুষো রাজপুরুষ; ( সুত্রতঃ 

তংপুরুষ ), নীলমুৎপলং নীলোৎপলম্ ( সুত্রতঃ কর্মধারয় ), তৌ গাগেরযা দবগান্্যমূ্ 

শাকহ্য লেশঃ শাকপ্রতি, অক্ষেণ বিপরীতং বৃত্তম্ অক্ষপরি, অপ্তানাং গঙ্গানাং 

সমাহার; সপ্তগঙ্গম্ (স্ৃত্রতঃ ইহারা অব্যয়ীভাব ) ইত্যাদি। 

সর্বপদপ্রধান সমাস, যেমন- যুধিষ্টিরার্জুনৌ (স্ুত্রতঃ ইতরেতরদবন্থ ), 

গোব্যান্রম্ (স্থত্রতঃ সমাহারদ্বন্ব ) ইত্যাদি । 

অন্যপদপ্রধান সমাস, যেমন__খলে উলুখলে যবাঃ ক্ষিপ্যন্তে যন্মিন্ কালে. 
তং খলেযবম্, আয়ত্যে। গাবো যম্মিন কালে তদ্ আয়তীগবষ্, লোহিতা 

গঙ্গ। যন্মিন্নিতি লোহিতগঙ্গং নাম দেশ; (স্ুত্রতঃ ইহারা অব্যয়ীভাব ); উষ্- 

মুখমিব মুখং যস্ত স উষ্টমুখঃ, অস্তি* ক্ষীরং য্থ্যাঃ সা অস্তিক্ষীরা গৌঃ ( সৃত্রততঃ 
বছুত্রীহি ) ইত্যাদি । ] 

শব্দতত্বান্সারে এ বিভাগটী অনবদ্য । কিন্তু বর্তমান বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে 

হার প্রচলন নাই। বাভটের ব্যাকরণগ্রন্থ লুপ্ত হওয়ায় তাহার সম্প্রদায়ও 

দু হয় না। 

(৫) কোন কোন বৈয়াকরণদের মতে কর্মমধারয়াদিভেদে সমাস 

বড়বিধ। যথা 

দদ্বিগু দ্রন্দবোইব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ। 
পঞ্চমন্ত্র বন্ুত্রীহিঃ যষ্টস্তৎপুরুষঃ স্ৃতঃ ॥” 

উগদীশ তর্কালঙ্কার এই মতবাদ উল্লেখপূর্ধধক লিখিয়াছেন_-“স চারং ষড়বিধঃ 
কণ্ম-ধারয়াদি প্রভেদত2।৮ বঙ্গীয় পুরুযোত্তমওণ' সমাসের ষড়ুবিধস্ক স্বীকারপূর্ববক 

প্রয়োগরত্বমালায় লিখিয়াছেন__ 

* অন্তীতি বিভক্িগ্রতিরূপকমব্যয়ম্। 

1 সমাসের লক্ষণ লইয়া গ্রয়োগরত্বমালায় উক্ত হইয়াছে__ 
“আকাজ্জাযোগ্যতাসত্তিযুক্তং পদকদস্বকম্। 

সমাসম্চানেকপদন্তৈক লিঙ্গত্বমুচ্যতে ॥ 
ন বিধেয়ে নঁচ স্থাক্সসাপেক্ষ কবিশেষণৈঃ ॥* (৩--৬)। 

৬৪ টি জি সাল - ০ 

৫ 
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প্কর্মধারয় আছ্যঃ স্যাদ্দিগুস্তপুরুষোইপরঃ। 

_বহুত্রীহিরথ দ্বন্দোহব্যয়ীভাবঃ ষড়ীরিতাঃ॥৮ ৮। 

এ সন্্র্গায় উক্ত ফড়বিধ সমাসের লক্ষণসন্বন্ধে বলেন__ 

«পূর্বেবইব্যয়েইব্যয়ীভাবোহমাদৌ ততপুরুষঃ স্মৃতঃ। 

. চকারবহুলো ছন্দঃ সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ স্মৃতঃ ॥ 

যন্ত যেন বন্থত্রীহিঃ স চাসৌ কর্ম্মধারয়ঃ। 

ইতি কিঞ্চিৎ সমাসানাং ষগ্রীং লক্ষণমীরিতম্ ॥৮ | 

কর্মধারয়াদিভেদে সমাসকে ড় বিধ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তংপুর 

হইতে কর্মধারয় এবং দ্বিগড সমাসের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যায় না। 

সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__“তৎপুরুষবিশেষঃ কর্মধারয়ঃ। তদ্ধিশেষো দ্ধ) 

( সিদ্ধান্তকৌমুদী)। এ বিষয়ের সমালোচনা পূর্বে সমাসচতুষ্টবাদে ড্টবা। 

্ ভট্টোজিদীক্ষিতগ্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ছয়প্রকার সমাস স্বীকার করা€ 

উহার উক্তরূপ ষড়বিধত্ব স্বীকার করেন না। কারণ তাহারা “সহসুপা” (২১৪ 

এই পাশিনীয়ন্থত্রের যোগবিভাগদ্বারা সমাসের এইরূপ বিভাগ সমীচীন 

বঙ্গিক্সা মনে করেন__ 

“সপাং সুপা তিঙা নায়া ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা। 

সুবস্তেনেতি বিজ্ঞেয়; সমাসঃ ষড়বিধো! বুধেঃ ॥” 

কারিকাটার ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“সুপাং স্পা” অর্থাৎ স্ুবস্তের সহিত সুবস্তের সমাঁস হয়, যেমন 

: রাজপুরুষঃ। . 

“নুপাঁং তিওা” অর্থাৎ তিঙভ্তের সহিত সুবস্তের সমাস হয়। যথা 

পর্য্যভূষৎ, অন্থুব্যচলৎ ইত্যাদি । 

“সপাং নায়া” অর্থাৎ নামের সহিত সুবস্তের সমাস হয়, যেমন 

কুম্তকার | “কণ্মণ্য৭৮ (পাঃ ৩২1১) এই স্মত্রবিহিত অপ প্রত্যয়াস্ত 'কুস্তকার শবে 

“উপপদমতিও ”(পা ০২২১৯) সুত্রদ্ধারা! উপপদ সমাস হইয়াছে। অতএব “গতিকার' 

ক্রোপপদানাং কৃত্তিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক সুবুৎপত্তেঃ” এই পরিভাষান্গুসার 

“কার এই নাম বা প্রাতিপদিকের সহিত হষ্যন্ত 'কুস্ত্ত' পদের র্যা 

হইবার পর কুন্তকার'শবে স্ুপপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এইরপ প্রক্রিয়াদশ গা 
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করিয়াই 'নায্নাপদ কারিকাতে ব্যবহৃত হইয়াছে । উপপদসমাসসম্বন্ধে আলোচনা 
পরে দ্রষ্টব্য । 

“লুপাং ধাতুনা” অর্থাং ধাতুর সহিত স্থবস্তের সমাস হয়, যেমন-__ 

কটপ্র* | পক্কিব বিপ্রচ্ছ্যাযতস্তকট প্রজুত্রীণাং দীর্থোইসম্প্রসারণঞ্চ” (৩।২।১৭৮ মহা- 

তায) এই বার্তিকান্ুসারে গত্যর্থক 'প্র"ধাতুর সহিত সুবন্ত 'কটে'পদের নিপাতনে 

মমাস হইয়াছে । এস্থলে তিওন্তের "সহিত উপপদসমাস হইয়াছে বলিলে তুল 
হবে, কারণ উক্ত কিববিধিতে সপ্তমীনির্দেশের অভাবহেতু “কট'শবে “তত্রোপ- 

পদ সপ্তমীস্থম্” (পাত ৩১৯২ ) এই সুত্রবিহিত উপপদসংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয় না। 
“তিঙাং তিউা” অর্থাৎ তিঙস্তের সহিত তিওন্ভের সমাস হয়, যেমন-_ 

পিবত খাদত ইতি যত্র ক্রিয়ায়াং স! পিবতখাদতা। এইরূপ অর্থ খাদতমোদ- 
তাদি পদেও বুঝিতে হইবে। ইহারা ময়ুরব্যংসকাদির অন্তর্গত। অগ্ঠাধ্যায়ীতে 

এরূপ তিঙস্তের সহিত তিঙন্তের সমাসসম্বদ্ধে কোনও বিধি দৃষ্ট হয় না। তবে 
"মাখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে”্ণ এই গণসুত্রবলে উক্তপ্রকার সমাস হইতে 
পারে। | ] 

“তিঙাং স্ুবস্তেন” অর্থাৎ স্ুবস্তের সহিত তিওস্তের সমাস হয়, 

যেমন _কৃম্ত বিচক্ষণেতি যন্তাং ক্রিয়ায়াং সা কৃম্তবিচক্ষণা (হে বিচক্ষণ ! কৃম্ত 
ছিন্বীতার্থঃ)। জহি জোড়ম্ (দাসম্) ইত্যভীক্ষমাহ য;ঃ স জহিজোড়ঃ, 

ইত্যাদি । 

* কটে শ্রশানে প্রবতে বিচরতি ঘঃ স কটপ্রাঃ। “কটপ্রঃ পুংসি রাক্ষসে। 

বিদ্যারে মহাঁদেবে তথা শ্যাঁদক্ষদেবতে” ইতি মেদ্দিনী। রাঁমতর্কবাগীশ - মুগ্ধবোধের ১০৩৫ 
বের ব্যাখ্যায় বলেন--“কটগ্রঃ কামবূপকীটঃ*। 

1 “আখ্যাতেনাধখ্যাতং সাতত্যেহন্তক্রিয়াপদশ্যার্থে | 

কর্তারং চ ব্রুতে হি কর্দণা বছুলমাভীক্ষ্যে ॥ 
এহিরেয়াহিরাতিন্দ্ধিলবপোত্পত্যপাকলাঃ । 

স্াদছংপৃর্ব্বিক প্রোহকর্দমাথোদ্বরোৎস্থজা ॥” 

( বর্দমানরত গণরতূমহোদধি, ২১২১-১২২)। 

প্রয়োগরত্বনালায় পুরুযোত্বমও বলিয়াছেন-_ 

শতিতস্তঞ্চ তিঙস্তেন সাতত্যেন নিষুক্তিষু। 

আতীক্ষ্যে কর্ধণ। হ্ৃস্তং সমাসার্থে তু কর্তরি॥” (৫৯-৬৭)। 
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গুর্ববে বে “ম্থপাং তিতা” বলা হইয়াছে তাহা ভিওস্তোত্বরপদবিষয়্ 
এবং অন্তে যে “তিঙাং সুবস্তেন” বল! হইয়াছে তাহা! স্বৃবস্তোত্বরপদবিষয়য 
বুবিতে হইবে, কারণ উক্ত নিয়মদ্বয়ের ভিন্নবিষয়তা স্বীকার না করি 
সমাসের যড়বিধন্ব প্রতিপাদিত হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই লঘুশবেনু- 

শেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন-__“অত্র 'নুপাং তিা, ইত্যনেনৈব পতিঙাং সুবস্থেনো, 

ত্যন্ সংগ্হাৎ পঞ্চবিধত্বমেব যুক্তমূ, উভয়ন্রাপি সুপতিঙঘটিততস্তাবিশিষ্টত্বাদিতি 
চিন্ত্যম। ঘদ্বাইইদ্ভেন সুবস্তপূর্ববপদকন্তয গ্রহণমন্ত্যেন তিউন্তপূর্বপদস্তেতি ভেদ?" 

(৬) কেহ ফেহ আবার অঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সমাসকে সাতগকার 
বলিষাছেন। এই মতান্সারে একটী লৌকিক আভাণক আছে-_ 

দ্ছন্ৰো দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ |* 

তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্তাং বহুত্রীহিঃ॥৮ 

রেখাচিহিত পদের দ্বারা সপ্তবিধ সমাসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 

সমাসের নামকথনে কারিকাটীর উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহার শব্দবিন্যাস হতে 

' একপ্রকার অর্থসঙ্গতিও পাওয়। যায়। যাহাই হউক, কর্মধারয়, দ্বিগ্ত এব 

নিস্্য সমাসকে পৃথগ ভাবে উল্লেখ করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সমাসে। 
এই প্রকার বিভাগ গোবলীবর্দন্যায়ে উক্ত হইয়াছে । অতএব এ সম্বন্ধ 

আর অধিক আলোচনা নিপ্রয়োজন। 

সপ্তসমাসবাদীদের মধ্যে অনেকে আবার উক্ত নিত্যসমাসের পরিবারে 

তংস্থানে উপপদসমাস স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ উল্লেখ করিয়া 

শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন-_ 

“যশ্চোপপদসংজ্ঞোহন্তস্তেনাসৌ সপ্তধা মতঃ 0৮ 

অর্থাৎ কেহ কেহ উপপদসমাস লইয়া সমাস সাতপ্রকার মনে করেন। দাত" 

প্রকার অর্থাৎ ঘন্য, অব্যয়ীভাব, বহুত্রীহি, তৎপুরুষ, কর্ধারয়, দ্বিগ্ড এব 

উপপদ। 

(৭) কোনও কোন বৈয়াকরণ অবাস্তরতেদ আশ্রয়প্্বক সমাসকে হা 
বিংশতিপ্রকার বলেন। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__ 

₹ ফট্মাসবাধিগণ উ্ কারিকার “নিত্যম্, পদস্থানে “মভতম্৮- পাঠ পণ করেন 
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দতত্্াষ্টধা তৎপুরুষঃ যড়বিধঃ কর্ম্মধারয়ঃ। 
বড়বিধশ্চ বহুত্রীহি দ্বিগুরাভাষিতো দ্বিধা ॥ 

ছন্বশ্চতুবিধো জ্ঞেয়োহব্যয়ীভাবো! দ্বিধা মতঃ ৮ (বাররুচসংগ্রহ) | 

তংপুরুষ আটপ্রকার, যেমন-__প্রথমাতৎপুরুষ, দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ, 

চতুখীতৎপুরুষ, পঞ্চমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ, সপ্তমীতৎপুরুষ এবং নঞতৎপুরুষ। 

কম্ধারয় ছয়প্রকার, যেমন-_সামাস্থ, বিশেষ, কুৎসিতপর্বপদ, উপমানপূর্বর্পদ, 
উপমিতপূর্র্বপদ এবং বর্ণোভয়পদ। বহুত্রীহি ছয়প্রকার, যেমন-_তদ্গুণসংবিজ্ঞান, 

অতদ্গুণসংবিজ্ঞান, সংখ্যোত্তরপদ, অন্তরালাভিধেয়ক, সরূপোপলক্ষিত এবং সহ- 
ূর্বপদ । ছিগু ছুইপ্রকার, যেমন__ একবন্তাব এবং অনেকবস্তাব। ছন্দ চারিপ্রকার, 

(যমন_দ্বিপদ ইতরেতর, বহুপদ ইতরেতর, দ্বিপদ সমাহার এবং বহুপদ সমাহার । 

অব্যযীভাব ছুই প্রকার, যেমন-_অব্যয়পূর্বপদ এবং নামপুর্বপদ। সমাসের এই 
গরকার অবাস্তরভেদ সকল সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই | তবে বররুচির হ্টায় প্রমাণ- 

পুরুষকর্তৃক উহা! উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়। এস্থলে উক্ত বিভাগটা দশিত হইল। 
উপপদসমাস লইয়া যে সাত প্রকার সমাস পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের 
স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই প্রসঙ্গে উক্ত 

২৮ প্রকারের সমাসও স্বতঃ ব্যাখ্যাত হইবে । 

দ্বন্ব *। একাধিক বিশেষ্যপদ মিলিত হইলেও যখন প্রত্যেকের অর্থ 

প্রধানভাবে এবং বিশেষ্বরূপে প্রতীত হয় তখন তাহাকে ছন্বণ'সমাস বলে। 

এইজন্য বৈয়াকরণেরা বলিয়াছেন__“সর্বপদার্থপ্রধানো ছন্দঃ”। কাতন্তে 

সৃত্রিত হইয়াছে__“ছন্দঃ সমুচ্চয়ে! নায়ে। বহনাং বাপি যো৷ ভবেং”। ভগবান্ 
গাণিনিও সুত্র করিয়াছেন-চার্থে দ্বন্্ঃ৮ (২২২৯)। ইহার তাৎপর্য 

এইরপ- চশবগ্োত্য অর্থ বর্তমান থাকিলে পরস্পরসাপেক্ষ একাধিক 

স্নবন্থপদের সমাস হয় এবং সেই সমাষকে দ্বন্দসমাস বলে। উক্ত চ'শবের 

অর্থ চারিপ্রকার হইতে পারে, যথা সমুচ্চয়,। অগ্বাচয়,। ইতরেতর এবং 

সমাহার । শাব্দিকদের মধ্যে উক্তিও আছে-_“চাম্বাচয়ে সমাহারেহপ্যন্তোন্যার্থে 

* দ্বন্বশব্ধের নির্বচন এইরূপ-দ্ৌ দ্বাবথোঁ অভিদধাত্যেকোৎস্মিঙ্সিতি দ্বন্দঃ | 
1 “ম্বঘট কীভূতগ্রত্যে কপদার্ঘপ্রধানকমধ্যবর্ধিবিভক্তিশুন্তনামসমুদায়তবং ঘন্বত্বম্ঠ। 

( গোবিন্দভট্রের সমাঁসবাদ )। 
'পদজন্প্রতীতিবিষয়ভেদে ছন্বঃ, | ( ভবাননদী )। 
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সমূচ্চয়ে”ঠ। সমুচ্চয়ের লক্ষণ এইরূপ--“ষদা পরম্পরনিরপেক্ষাঃ পদার্থা একক্সিন 
সম্বন্ধিনি সমুচ্চীয়ন্তে তদা সমুচ্চয়ঃ”। অর্থাৎ পরম্পরনিরপেক্ষ একাধিক পদার্ধের 
একবিষয়ক অন্বয়কে সমুচ্চয় বলে। সমুচ্চয় চারিপ্রকার। প্রথমতঃ ক্রিয়ার সহিত 
দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন_“ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজন্ব” | ছ্িতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের 
সমুচ্চয়, যেমন-_“রাজ্ঞে। গজশ্চাশ্বশ্চ” | তৃতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত গুণের সমুচ্চয় 

যেমন-_“পটঃ শুরু রক্তশ্৮”। চতুর্থতঃ গুণের সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন-__ 

“রক্তঃ পটঃ. কম্বলশ্চ”। পদার্থের পরস্পর-নিরপেক্ষতাহেতু সমুচ্চয়ার্থে সমাম 
হয় না। যেমন-_“ঈশ্বরং গুরু ভজন্ব” এই বাক্যে একটীমাত্র চ'শব্দ থাকায় 
ঈশ্বরং ভজন্ব' বলিলে “গুরপঞ্চ” এই অংশের জন্ত আর আকাক্ক। থাকে ন। বলিয়। 

অসামর্থ্যহেতু ঈশ্বর ও গুরুশবের সমাস হইল না। অগ্থাচয়সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে 
“যদ ত্েকম্ প্রাধান্তাত্তদন্থরোধেন ত্বিতরদন্বাচীয়তে তদাদ্বাচয়$ । অর্থাং 

প্রধান বিষয়ের সহিত আনুষঙ্গিক বিষয়ের যে একত্বসচক অগ্বয় তাহাকে অন্বাচয 

বলে। যথা__“ভো বটে। ভিক্ষামট গাঁঞ্চানয়” । ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ তো 

বটে। ভিক্ষামট যদি পশ্যসি গাঞ্চানয়'। এখানে বক্তার আশয় হইতে বুঝ! 

যায় যে, ভিক্ষাটনই প্রধান এবং গবানয়ন অপ্রধান। একটী অপরটীর আনুষঙ্গিক 

হইলেও উভয়ই বটুর সহিত অধ্থিত, কিন্তু “ভিক্ষামট” বলিবার পর অবশিষ্ট 

অংশের জন্য আর কোনও আকাক্ষ। থাকে না বলিয়া এখানেও সমাস হইতে 

পারে না। ইতরেতরের লক্ষণ হইতেছে-_“পরস্পরসাপেক্ষয়োরবয়বপ্রাধান্থোন 

 “চ'কারের উক্ত চতুবিধ অর্থ এবং তাহার লক্ষণ লইয়া প্রয়োগরত্মালাকৎ পুরুযো প্ুদের 

সম্প্রদায়ে এই কারিকাঁগুলি প্রচলিত আছে-_ 

' “আবশ্তকত্বে নৈকত্রানণবশ্যকতয়া পরে। 

পদানাং হত্র সন্বন্ধঃ সোহম্বাচয় উদাহতঃ ॥ 

পদাস্তরেণ সম্বন্ধে সংহতে ধত্র মুখ্যতা। 

সাহিত্যবৎ পদীনাং ছি সমাহার স উচ্যতে ॥ 

্বতন্রাণাং পদানাং হি সাপেক্ষাণাং পরম্পরে। 
যোগঃ ক্রিয়ায়ীং কন্তাঞ্চিদিতরেতর উচ্যতে ॥ 

সর্ষেষান্ত স্বতস্ত্রাণাং পদানামনপেক্সয়া। 

কচিৎ ক্রিত্বায়াং সম্বন্ধ: সমু উদ্দাহৃতঃ ॥” 



উপোদ্ঘাত : | ১৯৯ 

একক্রিয়ায়ামন্বয় ইতরেতরযোগঃ” । অভিপ্রায় এই যে, পরস্পরসাপেক্ষ পদসমূহ 

যখন প্রধানভাবে একক্রিয়ায় সম্বন্ধ থাকে তখন তাহাকে ইতরেতর বলা হয়, 
যেমন__ধবখদিরো ছিন্ধি+। ধবশ্চ খদিরশ্চ ধবখদিরৌ__এখানে পরস্পর সাহিত্য 
মুনা করিবার জন্য চকারদয় প্রযুক্ত হইয়াছে । সমাহারের লক্ষণ-_“পরস্পর- 

সাপেক্ষাণামেবাবয়বভেদতিরোধানেন সংহতিরূপেণান্বয়ঃ সমাহারঃ। অর্থাৎ 

পরম্পর-সাপেক্ষ এবং অবয়বভেদহীন পদরাশির সংহতিস্থচক অন্বয়কে সমাহার 

বলে। যথা--“সংজ্ঞীপরিভাষম্”। ইহার বিগ্রহ এইরূপ--সংজ্ঞা চ পরিভাষা 

চ ভয়োঃ সমাহার; । ইতরেতর এবং সমাহারে * পরস্পর সাহিত্যরূপ সম্বন্ধ 

থাকায় সমাস হয়, কিন্তু সমুচ্চয় ও অন্থাচয়ে এরূপ কোনও সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া 

তথায় সমাসাভাব বুঝিতে হইবে। সেইজন্য প্রয়োগরত্বমালায় স্ুত্রিত হইয়াছে__ 

“সমূচ্চয়ান্বাচয়য়ো! দ্ঁদ্দো নাস্তি”। ( সমাসবিম্তাস--১২৪ )। ইতরেতরে সাহিত্য 

বিশেষণভাবে এবং দ্রব্য বিশেষ্যভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সমাহারে সাহিত্যই 

প্রধান এবং দ্রব্য তাহার বিশেষণ বলিয়া অপ্রধান। সাহিত্য প্রধান বলিয়া 

সমাহারে নিত্য নপুংসকলিঙ্গ এবং একবচন হইয়া থাকে। ছন্বসমাসের 

উক্ত দ্বিবিধ ভেদ স্বীকারপূর্র্বক জগদীশও লিখিয়াছেন__ 

“দ্বৌ ভেদাবস্তয শান্ত্রোন্ৌ সমাহারেতরেতরৌ। 

একান্তবচনাকাক্ষাহীনোপাদানতশ্চ তৌ ॥” (শব্দশক্তি গ্রণ )। 

কোনও কোন ব্যাকরণে পদের দ্বিত্ববন্থত্বভেদে ছন্বসমাস চারিণ' ভাগে 

বিভন্ত হইয়াছে । যেমন, দ্বিপদ ইতরেতর-_“প্রক্ষন্যগ্রোধৌ”, বহুপদ ইতরেতর-_ 

প্রক্ষন্যগ্রোধধবখদিরপলাশাঃ”, দ্বিপদ সমাহার-_“বাকৃত্বচম্””, বন্ুপদ সমাহার 

“পাণিপাদশিরোগ্রীবমূ” | | 
বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ একশেষকে দ্বন্সমা সান্তর্গত বিভাগবিশেষ 

বলিয়া গ্রহণ করিলেও পাণিনিমুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণে একশেষের সমাসন্ব স্বীকৃত 

হয় নাই। এ সকল ব্যাকরণে একশেষ ব্যাকরণসিদ্ধ বৃত্তিবিশেষরূপে 

_ আচরিত হইয়াছে । উক্তিও আছে-_“কৃত্বদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাগ্যন্তধাতুরূপাঃ 
পা িশ শশী শত 

* সমাহার ও ইতরেতরের ভেদ লইয়া ভর্তৃহরি বলিয়াছেন__ 
“ইতরেতরযোগন্ত ভিন্নসংঘাঁভিধায়িনাম্। 
প্রত্যেকঞ্চ সমূহোঁৎসৌ সমূহিষু সমাপ্যতে ॥” (প্রকীর্ণক )। 

“্বন্বশ্চতুবিধো জেয়১'..*'৮ ইত্যাদি (বাররুচসংগ্রহ )। 



২০০ ব্যাকরপর্শনের ইতিছাল চর 

পঞ্চ বৃত্ত? | একশেষবিষয়ে * ছন্ঘসমাসের প্রসক্তি থাকিলেও “সাবকাশ. 

নিরবকাশয়ো। নিরবকাশো বলীয়ান্_”এই পরিভাষামুসারে  উভয়প্রা স্ব 

্বন্বাপেক্গা একশেষই বলবান্' হইয়া থাকে। সেইজন্য দদ্বন্থপ্রতিষেংস্য' 

এই বান্তিক-ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন_-“অনবকাশ একশেহো দ্থ 

বাধিষ্তে।” (১1২৬৪ মহাভাহ্য )। একশেষে একটামাত্র পদ অবশিট 

থাকে বলিয়া উহাকে আর ছবন্বসমাস বলা যায় না, কারণ' একাধিকপদঘটিতৰই 

্বন্বসমাসের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। সেইজন্। তট্টোজিদীক্ষিত “অনেকমন্ত- 

পদার্থে” (পাৎ ২২২৪) এই সুত্র হইতে “অনেকম্*-পদের অন্ুৃত্ি লইয় 

“্চার্থে ছন্বঃ (পাণ ২২২৯) এই স্ৃত্রের বৃত্তিতে বলিয়াছেন _ “অনেক! 

ঝুবস্তং চার্থে বর্তমানং বা সমত্যতে, স ছন্ | পাণিনিসম্প্রদায়ের মতানুসারে 

প্রয়োগরত্বমালায় পুরুযোত্বমও একশেষকে ছন্ঘসমাসের অপবাদরূপে গ্রহণপূর্বক 

লিখিয়াছেন__“অথ ছন্ধাপবাদৈকশেষাঃ-*.” ( সমাসবিস্তাস। ১৩৪ )। অমরসিংহও 

উভয়কে পৃথগ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন__“ভেদাখ্যানায়স ছন্দে নৈকশেষো ন 

সন্কর£ | কেহ কেহ বলেন__“কৃতদন্বানামেকশেষঃ | অর্থাৎ “দ্বন্থসমাস করিয়া 

তারপর একশেষ হইবে? । ইহা! চিন্তুনীয়। কারণ সমাসমাত্রই বহিরঙ্গ বিধির বিষয়, 

কিন্ত একশেষ বিভক্তি-নিরপেক্ষ বলিয়া অস্তরজ্গবিধির বিষয় হইতেছে । অতএব 

“অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে”__এই পরিভাষাম্গুসারে বহিরজবিহিত ছন্দবসমাসের 

পর অস্তরঙ্গবিহিত একশেষের প্রসঙ্গ আসিলে বহিরঙ্গবিধি অসিদ্ধ হইবে । আর 

একশেষকে দ্বন্বসমাসাস্তর্গত বলিয়া! তাহার সমাসত্থ স্বীকার করিলে “শির 

শব্ষের দ্বিবচন ও বহুবচনে যথাক্রমে “শিরসী' এবং শিরাংসি' পদ সিদ্ধ 

হয় না। কারণ “দন্ছ্ঠ প্রাণিতৃ্যযসেনাঙ্গানাম” ( পা” ২৪২) এই স্মত্রান্থসারে 

্রা্যঙ্গবাচক বজিয়া উক্ত পদগুলির একবন্তাব এবং “সমাসম্ত' (পা* ৬১২২৩) এই 

সবজনুষারে সমস্ত পদ বলিয়া উহাদের অন্তোদাত্তত্ ছুরববার হইয়া পড়ে! 

ইহা ব্যতীত 'পথিন্শব্দের পন্থানৌ, পম্থানঃ, পথিভ্যাম্, পথিভিঃ ইত্যাদি 

পদও সিদ্ধ হয় না। কারণ সমাস শ্বীকার করিলে “ধকৃপুরন্-পথাস | 
পারি 

*. এ সন্ধে ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন-- 

“অন্স্যতৈব ভেদাভ্যাষেক গ্রখ্যোপজীর়তে । 

তা! সহবিবক্ষাং ভামাছ দ্বদ্বৈকশেষয়োঃ 1% ( প্রকীর্ণক )। 



পা 681৭8) ইত্যার্দি সমাসাস্তবিধিবিহিত 'অংপ্রত্যয়ের প্রসক্তিহেতু এ 
£ল স্থলে পথো, পথাঠ পক্ষাভ্যাত পথৈঃ ইত্যাদি অনিষ্ট পদ আসিয়া, 
ড। সেইজন্য বাস্তিককার লিখিয়াছেন_“সমাস ইতি চেং স্বরসমাসাস্তেষু 
[যঃ1৮ (১২1৬৪ মহাভাত্য )। | | 

যেস্থলে ছুই বা বু পদের মধ্যে একটামাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে 

বং সেই অবশিষ্ট পদ্দদ্বারা লুপ্ত পদসমূহের অর্থ প্রভীত হয়, তথায় 
কমেষ* বুঝিতে হইবে । একশেষ দ্বিবিধ_-সরূপৈকশেষ এবং বিরূপৈকশেষ। 

তরাং “সরূপাণামেকশেষ একবিভক্কৌ” (১1২৬৪) এই পাণিনীয় স্ুত্রের 
নতাপুরণের জন্য বাণ্তিক হইয়াছে__“বিরূপাণামপি সমানার্থানাম্চ | অর্থভেদ 
[কিলেও একবিভক্তিতে সমানাকৃতিক শব্দসমূহের সরূপৈকশেষ হয়, যেমন__ 
|মশ্চ (পরশুরাম ) রামশ্চ (শ্রীরাম ) রামশ্চ (বলরাম ) তে রামাঃ, ঘটশ্চ 

টশ্চ ঘটোৌ ইত্যাদি। আর অর্থের এঁক্য বুঝাইলে ভিম্নাকৃতিক শব্ষের 
বরপৈকশেষ হয়, যেমন-_বক্রদণ্শ্চ কুটিলদণ্ডশ্চ বক্রদণ্তৌ কুটিলদর্ো বা, 
[তা চ পিতা চ পিতরৌ ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমন্যমান 

দের রূপতঃ এবং অর্থতঃ ভেদ আশ্রয় করিয়া একশেষকে উক্তপ্রকারে 

॥বিধ বল! হইয়াছে। চান্দ্রসম্প্রদায় কিন্তু সরূপবিরূপভেদে একশেষের দ্বৈবিধ্য 
কার করেন না। তাহারা বলেন-_নিত্যসমাসের ম্যায় একশেষের যখন 

পদবিগ্রহ হয় না, তখন তাহার বাক্যাশ্রিত ভেদ স্বীকার করা অপেক্ষা 

কৃতি এবং বৃত্তির দ্বারাই উক্তরূপ ভেদ উপলব্ধ হয় এই প্রকার বলাই 

য়ঃ। সেইজন্য প্রয়োগরত্বমালায় উক্ত মতদ্বয় উল্লেখপূর্ববক স্থত্রিত হইয়াছে__ 

“যঃ সরূপবিরূপৈকশেষ; পাণিনিসম্মতঃ | 
চান্দাঃ প্রকৃতিবৃত্তিভ্যাং সিদ্ধৌ তন্নানুমেনিরে ॥”? ১৪৮-১৪৯। 

বিরূপৈকশেষের শাব্দবোধসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলেন-_-চৈত্রস্য পিতরৌ' 
বাক্যে 'পিতরৌ”পদের শক্তিলভ্য অর্থের দ্বারা পিতার এবং তৎসহ 

_মাতৃপদের ম্মরণহেতু মাতারও জ্ঞান হইয়া থাকে। অথবা উক্তপ্রকার 
প্বারা মাতৃপদের জ্ঞান স্বীকার না করিলে পিতৃপদে জনকন্ত্রীত্বরূপ 

'হংস্ার্থা লক্ষণ! করিয়া মাতাপিতা উভয়ের জ্ঞানও পাওয়া যাইতে পারে। 

* এক; শেযোহৎবশিষ্টো! য্ত স একশেষঃ | 

১৬ ্ 
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আর পিতার সহিত অন্বয়হেতু বিভক্তিটী যে পুংলিঙ্ষের বোধক হইডেছে ডা 
“পরবল্লিজং ঘন্বতৎপুরুষয়োঃ” (পাণ ২1৪২৬.) এই স্ুত্রবলেই বুঝিতে হরে 
মাতা চ পিতা চ” এই বাক্যে একশেষবিধানের জন্য পাণিনি “পিতা মাতা 
(১২1৭০) এই স্বুত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । | 

_কৌমারসম্প্রদায় “পিতরৌ'পদে একশেষ স্বীকার করেন না। তাহার 
বলেন-_মাতৃশব্দের সহিত পিতৃশবের দ্বন্বসমাস করিলে “মাতাপিতরৌ' এ 
মাতরপিতরৌ" এই প্রয়োগদ্বয় যখন দেখা যায়, তখন “পিতরৌপদে আবার 
একশেষবৃত্তি কল্পনা করা অনাবস্যক। তাহাদের মতে “একয়োক্ত্য। পুষগবন্ 

দিবাকরনিশাকরোৌ”এই বচনদ্বারা যেমন পুষ্পবস্তাদিপদের জ্ঞান হয় সেইরূপ “মাতা. 
পিতরোৌ পিতরৌ মাতরপিতরো চ তাতজনয়িত্র্যৌ* এইপ্রকার অন্থুশাসনাদি পিচ 
মাতৃত্বপিতৃত্ববোধক ভিন্নরূপ পদসমূহের দ্বারা একশক্তিযুক্ত নিত্যাদ্বিবচনাস্ত পিন 
পদেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু এই দ্বিত্ববোধক পিতৃপদকে ভিন্নপ্রকৃতিক বলিয়া 

বুঝিতে হইবে। শ্বশুরৌ'ইত্যাদি পদেরও এ প্রকারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। 
জগদীশ তর্কালঙ্কার এই সকল কথার বিবৃতি করিয়! শব্দশক্তিগ্রকাশিকায় 

লিখিয়াছেন--“চৈত্রন্য পিতরাবিত্যত্রাপি বিরূপৈকশেষে লুগ্তস্ত মাতৃপদয 
স্মরণাদ্ মাতুরবগম?, তদম্মরতস্ত পিতৃপদে জনকশরীরত্বেন লক্ষণয়৷ মাতা" 

'পিত্রোরবগতিরিতি প্রাঞ্চ। কৌমারাস্ত্র মাত্রা পিতু দ্রন্দে মাতা-পিতৃভ্যা 

মাতরপিতরাভ্যামিতি * প্রয়োগছয়ীদর্শনাচ্তত্রস্ত পিতরাবিত্যত্র নৈকশেষ; 

পরস্ত পুষ্পবস্তা (দা?) দিপদবং মাতৃত্বপিতৃত্বাভ্যাং বিভিননদ্বপাভ্যামেকশক্তিমদের 

নিয়তদ্বিবচনাকাজ্ষং পিতৃপদং প্রকৃত্যন্তরমূ। এবং স্বশশ্চ শ্বশুরশ্চেত্যর্থে শ্বশুর 
ইত্যত্ স্বশুরপদমপি স্বশ্র শ্বশুরস্থয ছন্দে স্বশস্বশুরাবিত্যেব প্রয়োগাদিত্যাহুঃ ৷ 

অব্যয়ীভাবণ'। একাধিক পদের সমাস করিবার পর সেই সমস্তপদ 
অর্যয়ন্থ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব বলে । সেইজন্ ভাত্যকার বলিয়াছেন 
“অনব্যয়মব্যয়ং ভবতীত্যব্যয়ীভাবঃ। (২1১৫ স্বৃত্রীয় মহাভাষ্য )। হা 

নিরুজিসম্বন্ধে শাব্বিকগণও বলেন-_“অনব্যয়স্ত অব্যয়ত্েন ভবনম শ্রি্েকারধীতা 

: ইতি অব্যয়ীভাবঃ1৮ 
52543447506 

রশ মাসুল াপূরাপদকমধব্িবিভিপুততৎগরযানামমমামরীতাব | 

ঈ€ অকারাস্ত 'মার্রপিতর,শষ্ের প্রয়োগ : : ইসি, ভবে জৈনদতে যৌকিক 1৮ রি 
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অব্যয়ীভাবের লক্ষণসম্বন্ধে কোনও কোন বৈয়াকরণ বলেন__'যে সমস্ত পদের 
ূর্বপদ অব্যয় এবং যাহার স্বকীয় অর্থ উত্তর পদার্থের সহিত অদ্বিত হইয়া 

টগস্থাপিত হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এই অব্যয়ীডাব সমাস 
নিত্য নপুসকলিঙ্গ হইয়া থাকে । শবদশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত লক্ষণই 
মতান্তররূপে উল্লিখিত হইয়াছে__ 

“উত্তরার্থান্থিতন্বার্থাব্যয়পূর্ববস্ত যো ভবেং। 

সমাস: সোহব্যয়ীভাবঃ স্ত্রীপুংলিঙ্গবিবর্জিতঃ ॥” 

এইরূপ লক্ষণ “নির্মক্ষিকম্” 'উিপকুন্তম্” ইত্যাদি স্থলে চরিতার্থ হইয়াছে বটে, কিন্ত 
শলাকাপরি' “দ্বিমুনি” “লোহিতগঙগম্ ইত্যাদি সমাসনিষ্পন্ন পদে অব্যয় পুর্র্ষপদ 
7 হওয়ায় উহাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। 

প্রাচীনেরা বলিতেন-_-পূর্ববপদার্থপ্রধানোইব্যয়ীভাবঃ।৮ কাতম্ত্েও স্ুত্রিত 

হইয়াছে--“পূর্বং বাচ্যং ভবেদ্ যস্য সোইব্যয়ীভাব ইস্তুতে।” অর্থাৎ যে সমাসে 
ূর্ধবপদার্থ বাচ্যরূপে অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস 

বলে। এ প্রকার লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষ হইতে নিম্মুক্ত নহে। কারণ “ম্ুপপ্রতি" 
'মংস্বতযবম্, ইত্যাদি পদে অব্যয়ীভাবসমাস হইলেও এ এ স্থলে উত্তরপদের 
ব| অন্যপদের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই জাতীয় দোষ পরিহার করিবার 
নিমিত্ত প্রয়োগরত্বমালায় সথত্রিত হইয়াছে-_ 

“সোইব্যয়ীভাবো যত্র নানাবিভক্তিষেকরূপতা | 
অয়ং পূর্বোত্তরান্যার্থমুখ্যোহব্যয়ং সমস্তে ॥৮ (১৭৯-১৮১)। 

পাণিনি “অব্যয়ীভাব১” (২1১1৫ ) এই অধিকারস্থত্রদ্ধারা সংজ্ঞাবিধান করিয়া 

অব্যয়ং  বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধিব্যদ্ধর্থাভা বাত্যয়াসংপ্রতিশবদপ্রাছুর্ভাবপশ্চাগ্থান্ু- 

ৃ্যাযৌগপদ্ঘসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু* (২1১৬) ইত্যাদি সূত্দ্বারা বিশেষ 
বিশেষ বিধানের উপদেশ দিয়াছেন । “্অব্যয়ং বিভক্তিসমীপ....*” ইত্যাদি 
বা মধ্যা্থ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু মধ্যার্থে “দিশয়ো* মধ্যে অপদিশম্”ণ' ইত্যাদি 

ঈ রঃ এবং দিশা শব্ব উভয়ই সমানার্ধক। এ বিষয় লইয়া প্রচলিত কারিকাটা নিয়ে 
ঠ এ 

প্ষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরপসর্গয়োঃ। 

আপঞ্চাপি হলস্তানাং বা! বাঁচ। নিশ! দিশা 1৮ 

1 বীবেংব্য়ং ত্বপদিশং দিশোরসধ্য বিদিক্সরয়ামিত্যমর; | 
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শিষ্টগ্রয়োগ দুষ্ট হয়। সেইজন্য পাণিনিসম্প্রদায়ে উক্তসূত্রস্থ অব্যয় 

যোগবিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । ভট্টোজিও লিখিয়াছেন-__“ 'অব্যয়ম্” ইতি যোগে 
বিভজ্যতে ।. অব্যয়ং সমর্থেন সহ. শরমস্ততে । সোইব্যয়ীভাবঃ।” (৬৫২. সি, কৌ) 

উক্ত পাণিনীয়সথত্র অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিবার জন্য এবং 'অভিধানশল্কণা 

কত্দ্ধিতসমাসাঃ, এই ভাষ্যোক্তির মর্ধ্যাদা অক্ষু্ন রাখিবার জন্য, পরব 
বৈয়াকরণগণ এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পাণিনি অব্যয়ীভাবসমাসে। 
কোনও লক্ষণ পৃথগ. ভাবে উল্লেখ করেন নাই, কারণ “অব্যয়ীভাবঃ” (২১৫, 

সত্রস্থ অব্যয়ীভাবশব্দের অর্থ হইতেই উক্ত সমাসের লক্ষণ উপপন্ন হইতেছে। 
এখন অব্যয়ীভাবের বিভাগসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্টক । “বিভাষা”(২।১১)) 

এই পাণিনীয় স্ৃত্রের পূর্ব অব্যয়ীভাবসম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছে 
তাহারা নিত্য, যেমন-_-“হিমস্ অত্যয়োইতিহিমম্ | প্রাগুক্ত সৃত্রস্থ 'যথা'শৰ 
বান্দার্থেও ৭ হইতে পারে। যথাশব্দের অর্থ লইয়া পুরুযোত্তম লিখিয়াছেন_ 

“সাদৃশ্যযোগ্যতাবীপ্পাপদার্থান তিবৃত্বয়ঃ | 

যথার্থ বাচকন্তেষাং, সাদৃশ্ঠে ন যথাদয়ঃ ॥৮ 
( ১৯৫-_-১৯৬ প্রয়োগরত্বমালা )। 

অনেকে নি প্রত্য্ন পদের “অর্থমর্থং প্রতি” এইরূপ স্বপদবাক্য 

দেখিয়া উহাকে অনিত্যসমাস বলিয়া মনে করেন। ভট্রোজিও লিখিয়াছেন_ 

«প্রতিশবস্ত বীপ্সায়াঃ কর্মমপ্রবচনীয়সংজ্ঞাবিধানসামর্থ্যাৎ তদ্যোগে দ্বিতীয়াগত' 
বাক্যমপি 1৮ ইহা চিন্তনীয়। কারণ 'প্রত্যর্থমপদে 'প্রতি'শবের দ্বার 

যে বীন্দার্থ দ্যোতিত হইতেছে তাহা বস্তুতঃ 'অর্থমর্থং প্রতি” এই বাক্যস্থিত 

'প্রতিশব' হইতে উপলব্ধ হয় না। সুতরাং বল! যাইতে পারে যে, 'অর্থসর্থ প্রতি 

এই. বাক্যটা পরত্যর্থম্পদের ব্যাখ্যানমাত্র, বিগ্রহ নহে। অতএব 'প্রত্যর্থমপদের 
নিত্যতা উক্ত যুক্তির দ্বারা অব্যাহত হইতেছে। “বিভাষা” (পাচ ২1১১১) সতের 

পরে,অব্যয়ীভাবের যে সকল নিয়ম আছে তাহার! প্রায়শঃ ক্ষনিত্য, যেমন 

«পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা” পো” ২১।১৮) ইত্যাদি । ইহার উদাহ্রণ যেমন__ গার 

গঙ্গায়াঃ পারেগঙ্গম্* মধ্যেগজম্ঠ ইত্যাদি । কিন্ত বিভাষাধিকাঁয়ের পরে 

হইলেও “অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্” (পা ২১২১) এই সুত্রটী নিত্য, কার 
উ্তগঞ্গম্ ইত্যাদিস্থলে ্বপদবাক্যের ছারা দেশাদিজ্ঞানবিশেষের উদয় হয় ন_ 

1 সোমা বীন্দাপদার্থানতিবতিাদৃশ্ানি বধার্থাঃ। 



. উপোছ্ঘাত ২০৫ 

কেহ কেহ .অব্যয়পূর্বপদ এবং নামপূর্বপদ ভেদে অব্যয়ীভাবকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করেন। অব্যয়পূর্বপদ, যেমন-_ আপাটলিপুক্রং বৃষ্টো৷ দেবঃ' 

( আগ, মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ পাৎ ১1১।১৩), অত্যগ্সি প্রত্যগ্লি বা শলভাঃ পতস্তি 

('লক্ষণেনাভিপ্রতী আভিমুখ্যে' পাৎ ২১১৪ ), অন্থবনমশনি গঁতঃ ( 'অনুর্ধংসময়া' 

পাঁ*২।১।১৫), অন্ধুগন্গং বারাণসী (যস্ত চায়াম£, পাণ২১।১৬) ইত্যাদি । নামপূর্ববপদ, 

যেমন-_শাকপ্রতি (“সুপ প্রতিন। মাত্রার্থে পাণ ২১৯), একপরি (অক্ষশলাকা- 

সংখ্যাঃ পরিণা” পাণ ২১১০), তিষ্ঠদৃগু (“তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ' পাত ২১1১৭ ) 

দ্বিুনি ত্রিমুনি বা ব্যাকরণস্ত (সংখ্যা বংশ্যেন' পাণ ২১১৯), দ্বিযমুনম্ (নদীভিশ্চ' 

পা ২।১।২০) ইত্যাদি । 
বহুত্রীহি *। ছুই বা ততোইধিক পদের সমাস করিলে সমস্তপদে যদি 

পদান্তরের অর্থ প্রধানরূপে বর্তমান থাকে, তথায় বনুত্রীহিসমাস ৭ হইয়াছে 

বুঝিতে হইবে। সেইজন্য শাব্দিকগণ বলেন__“অন্যপদার্থপ্রধানো বন্ুত্রীহিঃ”। 

কাতন্তে স্বত্রিত হ হইয়াছে. 
৮ --স্ীটাশাাাশীক্পী টিটি টিটি তশিপীপিশশাপিস্পিপাাপিপাাস্পি পীকলাতশিশী - নি সত ৯০ পাশ তাপশিশশীত পপি পাক্কা 

* বহুঃ ব্রীহি ধন্য স ববীহি:। | বনী হিপ অন্যপদপ্রাধান্তরূপ লক্ষণ বর্তমান থাকায় 
ব্ৰীহিশব্দ উক্তপ্রকার সমাসের প্রাতিশ্থিকসংজ্ঞ। হইয়াঁছে। 

॥ সমাসাধীনলাক্ষণিকবিশেযবাচিকপদ কমধবনঠবিভ্কিশূন্াসদা বহুত্রীহিত্বম্। 
( সমাসবাদ )। 

প্রয়োগরত্বমাঁলায় বহুবীহিসমাস লইয়া গ্লোকাঁকারে নিয্লিখিত স্ত্রগুলি দৃষ্ট হয়। 

« সেম।নার৫ানেকপদং বহিরর্৫ধঘে সমস্ততে | . 

নিত্যং যৎ স বনত্রীহি, “বিদিগর্থে তথ! দিশো ॥% 
£অসমানাঁধিকরণঃ প্রথমার্থশ্চ কুত্রচিৎ |, / 

“সংখ্যাশনদৈঃ সমস্যন্তে দূরাঁসন্নাধিকাঁবায়াঃ॥% " 
স্থজর্থবার্থয়ো: সংখ্যাঃ সংখ্যার্থৈ এ্চ. ততঃ স্থৃতং |, 

সেগ্ুম্যন্তং গৃহীত্বেতি তুল্যরূপং সমস্াতে ॥% 
“তৃতীয়াস্তং প্রহ্বত্যেতি যুদ্ধাদৌ ব্যতিহারিণি।, 
'ইজব্যয়ং ব্যতিহারে?, “চি পূর্ববপদান্ত আ॥ 
“দীর্ঘস্ঠ বা” 'দবিদগ্যাগ্যাঃ সাধবঃ স্থ্যুঃ সমাসেষু। 

'প্রয়োগত” স্কৃতীয়ান্তৈঃ সহ, “তত্র কর্ধব্যো। বা॥ 
সহস্ত সো”হবৃশ্ঠধিকয়ো” 'াশিষ্ঃগোবতৎসহলে পরে।” 
“অকালার্ধে পরে মিত্যমব্যয়ীভাবে সহ্য সঃ॥ 
“মানদৃগদৃশদৃক্ষেযু জ্যোতির্জনপদাদিযু। 
মানলোপঃ সমানস্” ধর্পক্ষাদিকে তু বা ॥” * (সমাসবিস্তান। ১*৩-১২১)। 



$ 

২৯৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

 দস্যাতাং ষদি পদে দে তু যদি বা স্থ্য বহ্ন্তপি। 
তান্তন্তস্ প্দস্তার্থে বহুত্রীহি ( বিদিক্ তথা )।৮ | 

(চতু্টয়বৃত্তি, ২৬৭-২৬৮ স্থত্র )। 

চাঙ্গুদাসও বলিয়াছেন__“যত্রানেকং পরস্থার্থে বহুত্রীহিঃ স উচ্যতে |” (াঙ্গৃনৃত্র )। 

অতিব্যাপ্তিহেতু এই লক্ষণ 'কিন্ত নির্দোষ নহে। কারণ “আয়তীগবম্, 

 ধলাহিতগঞ্গম ইত্যাদি পদে অন্যপদপ্র ধান্ুরূপ বহুত্রীহির লক্ষণ বর্তমান 

থাকিয়াও “ভিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ" (পা*২১।১৭) 'অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্ 

(পাণৎ ২১২১) ইত্যাদি সুত্রবলে তাহারা অব্যয়ীভাবসমাসের অন্তর্গত 

হইতেছে। 

উক্ত দোৌষপরিহারের জন্য পাণিনি কিন্তু প্রথমে “শেষো বহুত্রীহিঃ, 

. (২২২৩) বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই “অনেকমন্যপদার্থে” (২২২৪) 

এই সুত্র পাঠ করিয়াছেন। শেষ অর্থাৎ অন্ধুক্ত অবশিষ্টাংশ *। শেষশব লইয়! 

ভাষ্কার বলিয়াছেন-_“শেষ ইত্যুচ্যতে, কঃ শেষে! নাম। যেষাং পদানামন্ুজ; 

সমাসঃ স শেষঃ1” (মহাভাস্ত__পৃঃ ৪১৮, ১ম খণ্ড কীল্হর্ণ,)। এ সম্বন্ধে হরদত্ত 

আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন-__“যেষাং পদানাং যন্মিন্থেইব্যয়ীভাবাদিসংজ্ঞকঃ 

সমাসো ন বিহিতঃ স শেষ ইত্যর্থ১।”৮ অতএব বুঝা যাইতেছে যে, “শেষে 

বহুত্রীহিঃ* এই স্ুত্রদ্বারা' অব্যয়ীভাবসমাসে বহুত্রীহির অতিপ্রসঙ্গ নিবারিত 

হইয়াছে। কিন্তু কেবল অভিপ্রসঙ্গনিবারণই অধিকারস্থত্রের তাৎপধ্য নহে! 

সৃত্রস্থ শেষশবদদ্ধার! .সমস্মানপদের প্রথমাস্তত্বও কি লক্ষিত হয় নাই? কারণ 

দ্বিতীয় শ্রিতাতীত... (পা ২১1১৪), “তৃতীয় তৎকৃতার্থেন... (পাৎ ২1১৩০) 

ইত্যাদি সৃত্রদ্বার! ছ্বিতীয়াদি ছয়টা বিভক্তি লইয়া পূর্বে নানাপ্রকার সমাস- 

বিষয়ক বিধান থাকিলেও প্রথম। বিভক্তি সম্বন্ধে সেইরূপ কোনও বিধান কুত্রাপি 

ৃষ্ট হয় না। সেইজন্য তান্যকার বলিয়াছেন__যন্ত ত্রিকস্ানুক্তঃ সমাস; স 

শেষ: | কন্ত চানুক্তঃ। প্রথমায়াঃ1” ( মহাভাহ্য-_পৃঃ ৪১৯, ১ম খণ্ড কীল্হর্ণ )। 

“বিশেষণং বিশেষ্েগ বহুলম্” (পাণ ২।১৫৭) এই স্বত্রের, তাৎপর্য্যান্গুসারে 

প্রথম গৃহীত হইলেও দ্বিতীয়াদির ম্ভায় বিশেষভাবে এ সুত্রে উহার 

উল্লেখ না থাকায় শেষশের দ্বারা প্রথমান্তের গ্রহণ নির্দোষ হইয়াছে। 

* উক্কাদন্তঃ শেষ । 
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বছত্রীহিসমাসসম্বন্ধে পাণিনি স্বৃত্র করিয়াছেন_-“অনেকমন্যাপদার্থে” 

(২২২৪)। ইহার তাৎপধ্য এইবরূপ--“সমস্তমানপদাতিরিক্ত পদের অর্থ 

ুঝাইলে একাধিক প্রথমাস্ত পদের বিকল্পে সমাস হয় এবং সেই সমাসকে 

বনুত্রীহিসমাস বলে।' উক্ত লক্ষণের ফলিতার্থ হইতেছে__অপ্রথমাবিভক্তযর্থে 

সমানাধিকরণ * পদের বনুত্রীহিসমাস হইবে। সেইজন্য “পঞ্চতি তুঁক্তমন্ন 

যন্ত সঃ পঞ্চভুক্তঃ” এবং বৃষ্টে দেবে গতো যঃ স বৃষ্টদেব ইত্যাদিপ্রকার বন্ত্রীহি- 

সমাসনিবৃত্তির জন্য “বন্থত্রীহিঃ সমানাধিকরণানামিতি বক্তব্যম্” এবং অপ্রথমা- 

বিভক্ঞার্থে বহুত্রীহি বর্তব্যঃ” এই বার্তিকদ্বয় যথাক্রমে নুষ্ক্ত হইয়াছে । 

অপ্রথমাবিভক্ত্যর্থে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদিষড়বিভক্ত্ার্থে যে বহুত্রীহি সমান হয় 

তাহার ক্রমিক উদাহরণ হইতেছে, প্রাপ্তমুদকং যং স. প্রাপ্তোদকো 

গ্রামঃ ( দ্বিতীয্বার্থ), উচ়ো রথো যেন স উঢ়রথোহনড্যান্ ( তৃতীয়ার্থ ), উপহৃতঃ 

পশু ধর্মে স উপহৃতপশূ রুদ্রঃ (চতুণ্্যর্থ), উদ্ধত ওদনো যন্তাঃ সা 

উদ্ধ তৌদন! স্থালী ( পঞ্ম্যর্থ), পীতম্ অস্থরং যন্থ স গীতাম্বরে! হরিঃ (ষ্ঠ্যর্থ ), 

বীরাঃ পুরুষা যশ্মিন স বীরপুরুষকো ৭" গ্রামঃ ( সপ্তম্যর্থ)। বিগ্রহবাক্যে 

কর্মকরণাদি থাকিলেও সমস্তপদে অভিহিতার্থে উহাদের প্রথম! হইয়াছে। 

উক্ত উদাহরণগুলির বিগ্রহার্থ এবং সমাসার্থ উভয়ের ভেদ এইরূপ-_. 

গ্রামকর্মপ্রাপ্তিকর্ত উদকম্ (বিগ্রহার্থ ), উদককর্তৃকিপ্রাপ্থিকম্মীভূতো। গ্রামঃ 

(সমাসার্থ); অনডুতকর্তকোছাহনকম্মীতূতো রথঃ, রথকণ্মকোদ্বহনকর্তা অনড্যান্ 

রুদ্রসম্প্রদানকোপহরণকর্মীভৃতঃ পশুঃ, পশুকর্মকৌপহরণসংপ্রদানীভূতো রুত্র* 

স্থাল্যবধিকোদ্ধরণকর্্ম ওদনঃ ওদনকর্প্মকোদ্ধরণাবধিঃ স্থালী ইত্যাদি। অতএব 

দেখা যাইতেছে যে, বিগ্রহার্থে এবং সমাসার্থে বিশেষণ(িশেষ্যভাবের ব্যত্যাস 

হইয়। থাকে। যেমন, বিগ্রহার্থে গ্রাম বিশেষণ এবং প্রান্তোদক বিশেম্ব, কিন্ত 

সমাসার্থে গ্রাম বিশেষ্য এবং প্রাপ্তোদক তাহার বিশেষণরূপে প্রতীত 

হইতেছে । একার্থীভাববাদিগণ এ সম্বন্ধে বলেন যে, সমাসের শক্তিবিশেষ 

দ্বারা এইরূপ বোধ জন্দিয়! থাকে। কিন্তু ব্যপেক্ষাবাদিগণের মতে অবয়বে 

শক্তির সন্তাবহেতু বাক্যার্থ হইতে লক্ষণাদ্বারাই সমাসার্থ প্রতীত হইয়া থাকে। 

টিবি রালরা তা 2টিঠা তি ০ 

* একবিভক্তান্তানামেকার্থনিষ্ঠত্বং সামানাধিকরণ্যম্। 

1 “শেষাছিভাঘা* (পা* ৫181১৫৪ ) ইতি কপ,। 
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অতএব 'প্রাপ্তোদকো গ্রামঃএ জন্বন্ধে তাহারা বলিবেন- প্রাপ্তমুদকং ষমিতি 

ব্যুৎপত্ত্যা স্বকর্্নকপ্রাপ্তিকর্তৃগ্রামসস্বন্ধিত্বেন বৃক্ষং বহুত্রীহি বৌোধয়তি। : সেইজন্য 
জগদীশ তর্কালঙ্কার বন্ুত্রীহির লক্ষণসন্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

| “বহুত্রীহিঃ স্বগঞ্ভার্থসম্বন্ধিত্বেন বোধকঃ। 

নিরূঢয়া লক্ষণয় স্বাংশজ্ঞাপকশব্দবান্॥” ( শবশক্তিপ্রণ )। 

অর্থাৎ “যে সমাসে তৎসংক্রান্ত অর্থের অংশবিশেষকে নিরূঢলক্ষণাদ্বার! বুঝাইবার 

যোগ্য শব্দ থাকে এবং স্বান্তর্গত কোনও পদার্থের সন্বন্থিত্বপ্রকারে একটি বিশিষ্ট 

বোধ উৎপন্ন হয়, সেই সমাসকে তাদৃশপদার্থের সন্বন্ধিত্ববোধোপযোগী বনুত্রীহি 
বলে।, এই প্রসঙ্গে আর্ঢবানরশব্দের শাব্দবোধ লইয়। লিখিত আছে -_ “আল্- 

বানরে বৃক্ষ ইত্যাদৌ রুহধাতৃনা স্বকর্্মকারোহণস্ত, ক্তেন করত বানরপদেন চ 

বানরসম্বদ্ধিন উপস্থাপনাদমীষামাকাজ্ষা্দিধীসাচিব্যাদেব ন্বকর্ম্মকারো হণকর্রভিন্- 

বানরসন্বদ্ধিতাদিনা বৃক্ষাঙ্গে' বোধঃ1৮ নৈয়ায়িকদের হ্যায় মীমাংসকের কিন্ত 

লক্ষণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন_-শ্লোকাদিপাঠে যেমন অন্বয়বাক্যের 

জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে সমাসের অর্থবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

তাং বিগ্রহবাক্যে সন্দেহ আদিলে সমাসের অর্থবোধেও স্বতঃ সন্দেহ উপস্থিত 
,হয়। এইজন্য 'রামেশ্বরপদ লইয়। উক্ত হইয়াছে 

দরামস্তৎপুরুষং প্রাহ বহুত্রীহিং মহেশ্বরঃ | 
রামেশ্বরপদে ব্রহ্মা কর্মমধারয়মত্রবীৎ * ॥৮ 

বহুত্রীহিসমাসের ব্িগ্রহবাক্য লইয়া জগদীশ বলিয়াছেন__ 

“অস্তৈকং প্রথমাস্তং সৎ সুবন্তৈরিতরৈঃ সহ। 

যদ ভেদস্ুবৃস্তেন সাকাজ্ষং নাম বিগ্রহ ॥৮ | 

ইহার তাৎপধ্য এইরূপ-_“বহুত্রীহিসমাসের বিগ্রহবাক্যে একটা নাম প্রথমাস্ত 

হওয়া আবশ্যক, আর সমস্যমানপদসাপেক্ষ এবং ভেদার্থবোধক স্ুবস্ত যচ্ছৰ 

সমাসঘটকপদভিন্ন বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত অগ্বিত হইবে । অতএব “আরচে 

বানরো যন্য বৃক্ষম*__এই বিগ্রহ হইতে 'আর্ঢ়বানরঃপদ পাওয়া যায় না, কারণ 

ভেদার্থবোধক 'ন্ত'পদ 'বৃক্ষপদের সহিত অস্বিত থাকিলেও য্মস্যমান 'আরঢং 

বা 'বানরঃ'পদের সহিত উহার অন্বয় নাই। এইরূপ “আরড়ো বানরো। যঃ; 

* “অন্তে তু খাষয়ঃ সর্ষে কর্দধারয়মূচিরে' ইতর পাঠীন্রদ্ ৪ 
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ইত্যাদি বিগ্রহও সাধু নয়, কারণ এখানে যচ্ছব্দ সমাসঘটকপদের সহিত অস্থিত 
হইলেও সামানাধিকরণ্যহেতু ভেদার্থবোধক নহে। “বস্ুত্রীহিঃ সমানাধি- 

করণানামিতি বক্তব্যম্” এই বার্তিক দেখিয়াও জগদীশ ব্যধিকরণ বন্ুত্রীহি লক্ষ্য 

করিয়াই সমস্তমান পদের মধ্যে একটী পদে প্রথমারিভক্তির বিধান করিয়াছেন। 
্রগদীশ এইরূপে বন্ুত্রীহির লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিয়াছেন বটে, 

কিন্ত উহাতে আবার অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়াছে। কারণ বন্থত্রীহি- 

বাক্যের উক্ত নিয়ম ন্বীকার করিলে “পতিতস্তয ধনং যস্থয” ইত্যাদি অনিষ্ট 

বিগ্রহবাক্য হইতেও সমাস দুর্বার হইয়া পড়ে। সেই জন্য জগদীশকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে__“দগ্াদ্ ঘটো যন্মাদিত্যাদিকন্ত সমানার্থকম্ুব দ্বয়ীমস্তর্ভাবা 

ন বনুত্রীহিবিগ্রহঃ সম্প্রদায়বিরোধাৎ ; এবং ঘটেন পটো যত্রেত্যা্িকঃ 

সহাগ্র্থমন্তর্ভাব্যাপি।” কেহ কেহ 'কঙ্চং শ্রিতে। যঃ স কৃষ্চশ্রিতঃ” এইরূপ 

বাক্য স্বীকার করেন। ইহ কিন্ত অপাণিনীয়। কারণ যচ্ছবে প্রথমাবিভক্তি 
থাকায় অপ্রথমাবিভক্তযর্থে সমাসের বাধ। হইতেছে । অনেকে আবার শ্রিধাতুর 

উত্তর কর্্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়। “কৃষ্ণ শ্রিতঃ যেন স কৃষ্ণশ্রিত; এইরূপ 

বাক্য করেন। 

ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ 'কৃষ্ণং শ্রিতঃ কৃষ্ণশ্রিতঃ (“দ্ধতীয়। 
শ্রিতাতীতঃ.'****» পাত ২৭২৪) এইরূপ দ্বিতীয়াতৎপুরুষসমাসের দ্বারা যখন 

'কৃষ্ণকন্মকশ্রয়ণকর্তা” এইপ্রকার সমাসার্থ লাভ করা যায় তখন উক্ত অর্দে 
আবার বন্ধত্রীহির কল্পনা নিশ্রয়োজন। সেইজন্য শাব্ধিকগণ তওপুরুষদ্ধারা 

কার্যসিদ্ধি হইলে বুত্রীহির সাহায্য গ্রহণ করেন না। তংপুরুষ অপেক্ষা 
বছত্রীহিতে কল্পনাগৌরব লক্ষিত হয় বলিয়া উক্তিও আছে--“তৎপুরুষাদ্ 

বহুত্রীহে 

এ বিষয়ে পাণিনিসন্প্রদায় বলেন__“দ্বিতীয়! শ্রিতাতীত,*****” ইত্যাদি 

শৃত্র না থাকিলে 'কৃষ্কশ্রিতঃপদই সিদ্ধ হইত না। কারণ বহুত্রীহি করিলে 

“নিষ্ঠা” (পা ২২৩৬) এই স্ৃত্রান্থসারে নিষ্ঠান্ত শ্রিতশব্দের পূর্ববনিপাতহেতু 
“শ্রিতকৃষ্ণ১»পদ হইয়া পড়িত। 

“অনেকমন্যপদার্থে” ( পাণ ২২৪ ) এই স্থৃত্রের তাৎপর্য আশ্রয়পূর্বক কেহ 

কেহ দ্বিপদ-বহুপদ-ভেদে বহুত্রীহিসমাসকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিপদবহু- 

হি যেমন-_ চিত্র গৌর স চিত্র: বন্ুপদ বন্ুত্রীহি, যেমন-_জরতী চিত্রা 

৭ 
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গৌ ধস্ত স জরতীচিত্রগতঃ। “ জ্তরিয়াঃ পুংবন্ভাধিতপুংস্কাদ্ * অনৃঙ.সমানাধিকরধৈ 
স্িয়ামপূরণীপ্রিয়াদিযু” ( ৬1৩৩৪ ) এই পাণিনীয় তুত্রান্ুসারে পূর্ববপদের পুংবনধা 
হইয়াছে । বন্ুপদবহুত্রীহিতে পূর্ধবপদ ও তাহার পুংবন্তাবসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের 
বিভিন্ন মত ভর্টোজি উক্ত স্থত্রের বৃত্তিতে আলোচনা! করিয়াছেন। সেইজ 

এখানে এ সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন ৷ এ্তরিয়াঃ পুংবদ্.....৮ 
(পা ৬৩৩৪) ইত্যাদি স্বত্রে প্রিয়াদিশব+' পরে থাকিলে পূর্ধ্বপদে পুংবন্াবের 
নিষেধ হইয়াছে । ভক্তিশব্দ প্রিয়াদিগণে পঠিত। কিন্তু ভাষাতে দৃঢ়াভতি- 
স্থানে. দতক্তিশবের বহুল শিষ্টপ্রয়োগ ৭' দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকর- 
ণেরা “সাঁমান্যে নপুংসকম্” এই বাস্তিকবলে 'দৃঢ়ং ভক্তি ধর্য স দৃঢ়তক্তিঃ, এইরূপ 
বিগ্রহদ্ধার! উক্ত পদের সাধুত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। মল্লিনাথও রঘুবংশের দ্বাদশ- 
সর্গস্থিত ১৯ শ্লোকের সুপ্জীবনীতে এ বিষয়ে বৈয়াকরণদের বিভিন্নমত দেখাইবার 
জন্য লিখিয়াছেন-_-দৃভক্তিরিত্যত্র দৃঢ়শবস্ত “ক্ত্িয়াঃ পুংবদ্"**** ইত্যাদিন 
পুংবন্ভাবে ুর্ঘটঃ। 'অপ্রিয়াদিষু” ইতি নিষেধাৎ। তক্তিশবস্ত প্রিয়াদিযু 

পাঠাৎ। অতো দৃঢ়ং ভক্তিরস্তেতি নপুংসকপূর্ববপদো। বন্ুত্রীহিরিতি গণব্যাধ্যানে 
দৃঢ়ভক্তিরিত্যেবমাদিষু পূর্ববপদস্য নপুংসকম্য বিবক্ষিতত্বাৎ সিদ্ধমিতি সমাধেয়মূ। 

বৃত্তিকারশ্চ দীর্ঘনিবৃত্তিমাত্রপরে৷ দৃঢ়তক্তিশবৌ। লিঙ্গবিশেষস্যান্পকারকত্বাৎ স্তন 

মবিবক্ষিতমেব, তন্মাদস্্রীলিঙ্গতবাদৃঢ়ভক্তিশবস্তায়ং প্রয়োগ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন্যাম- 

কারোইপ্যেবম্। ভোজরাজস্ত__কর্মসাধনন্তৈব ভক্তিশবস্ত প্রিয়াদিপাঠাদ্ 
ভবানীতক্তিরিত্যাদৌ কর্ণসাধনত্বাৎ পুংবন্তাবপ্রতিষেধঃ, দৃঢভক্তিরিত্যাদৌ ভাব- 
সাধনত্বাৎ পুবন্ভাবসিদ্ধিঃ পূর্ববপদস্তেত্যাহ ॥' 

জগদীশের মতে বন্ুত্রীহিসমাস দ্বিপদত্রিপদচতুষ্পদাদিভেদে বহুবিধ হই 
পারে। সেইজন্য শব্খশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে__ 

* “যদ্ বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্িয়াং পুংসি চ বর্ততে। 
ভবেম্নপুংসকে বৃত্তিরুক্তপুংস্কং তহুচ্যতে ॥” 

1 প্দৃঢ়ভক্িরিতি জ্যেষ্টে রাজ্যতৃষ্ণাপরান্মুখঃ ৪ 

মাতুঃ পাপন্ত ঞভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ( রু১২।১৯ 11 

পনৃত্যারস্তে হর পশুপতেরার্রনাগাঁজিনেচ্ছীং.. | 

শান্তেছেগ্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তি 9রবান্তা |” (লে পদে ₹৯)। 
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“স্বাস্তনিবিষ্টছিত্র্যাদিনামতি বিগ্রহাৎ পুনঃ | 
বহুত্রীহি বহুবিধো দ্বিপদত্রিপদাদিরঃ ॥” 

দৃষ্টিভেদে বহুত্রীহি আবার দ্বিবিধ হইতে পারে, বেছন-_তগুসংবিজান 
এবং অতর্ৃগুণসংবিজ্ঞান। চান্গুনৃত্রে উক্ত বিভাগ লইয়া এই কারিকাটা দৃষ্ট হয়__ 

“তদগুণো২তদ্গুণশ্চেতি বন্ত্রীহি দ্বিধা মতঃ। 

প্রথমো লম্বকর্ণ: স্যাদ দ্বিতীয়ো দৃষ্টসাগরঃ ॥৮ 
প্রাচীনদের এইরূপ বিভাগ উল্লেখপূর্র্বক জগদীশও লিখিয়াছেন__ 

“যঃ স্বার্থঘটকার্থন্ত স্বার্থাত্বয়িনি বোধনে। 

অন্থুকূলো বন্ত্রীহিঃ স তয়োরথবাদিমঃ ॥” ( শব্দশক্তি প্রৎ )।ঃ 

ইহার তাৎপর্য এইরূপ-_যে বন্থত্রীহিমমাসের শাববোধে সম্বন্ধিত প্রকারে সমস্তা- 
মান পদার্থেরও উপস্থিতি হয় তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বন্থত্রীহি বলে, যেমন-__ 

'হারগ্রীবং পশ্ঠ/ 'দীর্ঘবিষাণমানয় ইত্যাদি। আর যে বনুত্রীহিতে সম্বস্ধিত- 
রূপে সমস্যমানপদাতিরিক্ত পদার্থের উপস্থিতি হয়, তাহাকে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান ' 
বলে, যেমন--“দৃষ্টসমুদ্রমানয়', “চিত্রগড গঁচ্ছতি? ইত্যাদি । 

মমানাধিকরণ-ব্যধিকরণভেদে বনুত্রীহি দ্বিবিধ। সমানাধিকরণ বহৃত্রীহি 
অর্থাং যে বনুত্রীহিতে সমস্যমানপদের অভিধেয় একটামাত্র পদার্থ হয় এবং যেখানে 
পদগুলি পরম্পর বোধ্যবোধকভাবে বা আশ্য়াশ্রয়িভাবে সন্বদ্ধ থাকে, যেমন-- 

পীতম্ অস্থরং যন্ত স পীতাম্বরঃ। এখানে পীতত্ব এবং অশ্বরত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে 
একটীমাত্র আধারে পরস্পর আশ্রয়পূরর্বক অবস্থান করিতেছে বলিয়! ইহারা 
সমানাধিকরণ হইয়াছে। ব্যধিকরণবন্থব্রীহিতে কিন্তু সমস্মানপদের অভিধেয় 
বসত এক নহে, যেমন__শূলং পাণৌ যস্ত স শূলপাণিঃ। এখানে শুলত্ব এবং পাণিত্ব 
বিভিন্ন আধারকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ব্যধিকরণ হইয়াছে । 

ব্যধিকরণবন্থত্রীহিসম্বন্ধে পাণিনি কোনও বিশেষ উপদেশ দেন নাই। 

ুত্রীহিঃ সমানাধিকরণানামিতি বক্তব্যম্” এই বান্তিক দেখিয়া মনে হয় যে, 

ব্যধিকরণবহুত্রীহি সমাস বৃত্তিকারেরও অভিপ্রেত নহে। অথচ ভাষাতে “তমাত্ম- 
ঈম্মামজং চকার” “সচ্ছাত্ত্রজম্মা হি বিবেকলাভঃ” ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়োগ দৃষ্ট 

ইইয়া থাকে। প্রস্তগতি এইরূপ দেখিয়! বামনাচার্ধ্য স্মত্র করিলেন-_“অবর্জ্যো 
বছত্রীহি ব্যধিকরণো জগ্মাহ্যত্তরপদ$” (কাব্যালঙ্কার সৃত্র-৫২1১/৯)। “কণ্ঠে 
কাল শকের পূর্বপদে সপ্তমী দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহা! ব্যধিকরণ বছত্রীহি 
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নহে। কারণ ভাষ্যকাযাদি বৈয়াকরণগণ পকণ্ঠেস্থং * কালো যস্য স ক 
কালঃ” এইরূপ বিগ্রহ স্বীকারপূর্বধক সমস্যমান উভয় পদের সামীনাধি, 
করণ্য দেখাইয়াছেন। এই সকল স্থলে উত্তরপদলোপের জগত বার্তিক' 
আছে-_“সপ্তয্যুপমানপূর্ববপদস্যোত্তরপদলোপশ্চ বক্তব্যঃ” |  পরবস্তিবৈয়াকরণ 
গণ ব্যধিকরণবহুত্রীহির অপাণিনীয়ত্ব নিবারণ করিবার জঙ্য দ্সপ্তমীবিম 
ষণে বহুত্রীহৌ” (পাৎ ২২$৫) এই সুত্রে জ্ঞাপকত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
তাহারা 'বলেন-_প্রথমান্ত কঠেস্থশব সামানাধিকরণ্যহেতু কালশব্দের বিশেষ, 
হওয়ায় সুত্রস্থ বিশেষণ শবদদ্বারাই উহার . পূর্র্বনিপাত হইতে পারে। 
সুতরাং সুত্রস্থ কেবল বিশেষণশব্দদ্বারা যখন কাধ্্যসিদ্ধি হইতেছে তথ, 
সপ্তমী” এই অতিরিক্ত শব্দ ব্যধিকরণ বন্ুত্রীহির জ্ঞাপক ভিন্ন অন্য কি হইছে 
পারে? ভর্টোজিও বলিয়াছেন__-“অত এব জ্ঞাপকাদ্ ব্যধিকরণপদে। বনুত্রীহিং।” 

ধাহারা বহুত্রীহিকে ষড়বিধ বলেন তীহারা তদ্গুণসংবিজ্ঞান এবং 
অতদ্গুণসংবিজ্ঞান উভয়ের সহিত স্ুত্রবিশেষবিহিত চারিপ্রকার অবান্তর 

বিভাগ গ্রহণ করিয়। থাকেন-_সংখ্যোত্তরপদ, অন্তরালাভিধেয়ক, সরূপোপলক্ষিত 

এবং সহপূর্ধপদ | সংখ্যোত্তরপদ যেমন__দশানাং সমীপে যে সম্তিত 
উপদশাঃ, বিংশতেরাসন্না আসম্সবিংশাঞ দ্বৌ বা ত্রয়ো বা দ্বিত্রাঃ ৭ ইত্যাদি 
7“সংখ্যয়াইব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে” পাৎ ২২২৫)। অন্তরালাভি- 
ধেয়ক যেমন- দক্ষিণন্যাঁঃ পূর্ববস্যাশ্চ দিশঃ অন্তরালং দক্ষিণপুরব্বা (9০01- 
8886) দিক্, পূর্বের্াত্তরা ইত্যাদি (“দিও নামাশ্যন্তরালে” পাণ ২২২৬)। 
সরূপোঁপলক্ষিত যেমন-_কেশেযু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং কেশাকেশি' 
ম্টামুষ্টি? ইত্যাদি (“তত্র তেনেদমিতি সরূপে” পা ২২২৭)। সহপর্বপা 

* কঠে তিষ্ঠতীতি কঠেছঃ। উপপদসমাঁসঃ | “ল্ুপি স্থঃ” ইতি কঃ) প্জমুধন্তকাং 

হবঙ্া্দকামে* (পাঁৎ ৬1৩।১২) ইতি সপ্তম্য অলুক্। 
+ 'বহুবীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ” ( পাঁ*৫181৭৩ ) ইতি ডচ. সমাসান্তঃ | 

হই ছইচ, কর্মব্যতিছারে (পাঁণ €181১২৭) ইতি সমাঁসাস্তঃ | 'অন্ভেষামপি দৃষ্ঠতে! ( (গা' 

৬৩১৩৭ ) ইতি পূর্ববপদ্ত দীর্ঘ: । তি প্ভৃতিযু 'ইচ কর্পব্যতিছারে' ইতি পাঠীমব্যা 
মুব্লুক। ইতিকরণাদ্, বিবক্ষার্থাদ্ যুদ্ধক্রিয়ায়ামেৰ সমাস: | ব্রিমুনিব্যাকরণের গর নবীন' 

সদায় পুষ্ট 'বাহীবাহবি” ইত্যাদি পদের সাধুদ্বও :অত্যুপগত ছে ুগ্ধবোধ- 
৩৪৭ সুত্র ):। 
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ঘেমন--পহ পুজেণাগিতঃ লপুজঃ, সচ্ছাত্রঃ * ইত্যাদি (“তেন সহেতি তুল্যযোগে? 

পাণ ২২২৮)। কেহ কেহ সপুত্রাদি শবের “সহ পুজো যেন এইরূপ বিগ্রহ 

স্বীকার করেন। কারণ, কেবল 'পুজরেণ সহ” বলিলে পদাস্তরের বোধ উৎপক্ন 

হয় না ধলিয়! বন্ুত্রীহির অন্যপদার্থপ্রাধান্যরূপ লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ আসিয়! 

পড়ে। . 

 তংপুরুষ ৭'। দ্বিতীয়াদিবিভক্ত্যন্ত পদের সহিত অন্ত স্ুবস্তপদের যে সমাস 

হু় তাঁহাকে তৎপুরুষ সমাস ? বলে। সেইজন্য চাঙ্গুদাস লিখিয়াছেন_- 

*সমন্যন্তে দবিতীয়াগ্তা৷ নামাপরপদেন যং। 

স তৎপুরুষ ইত্যুক্ো যৎপরং তৎপরং বহু” (চান্গুস্ত্র )। ্ 

বিগ্হে দ্বিতীা্্ত পদ পূর্ব এবং অন্য স্ুবন্ত পদ পরে যেমন প্রযুক্ত হয়, সম্ত- 

পদেও সেইরূপ পদের পৌর্ববাপর্্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে_ইহাই উক্ত কারিকার 

“্যৎপরং তৎপরং বহু” এই অংশের তাৎপর্য । অর্পিগ্নল্যাদি স্থলে এই নিয়মের 

ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বলিয়া মূলে বহু” ( অর্থাৎ প্রায়েণ ) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

সর্ধবর্ধাচা্ধ্যও প্রায় এইরূপ লক্ষণই ন্বীকার করিয়াছেন। কাতন্ত্রে উক্ত 

'হইয়াছে__ | 

“বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াস্তা নায়া পরপদেন তু। 

সমস্যন্তে সমাসো হি জেয়স্তৎপুরুষঃ স চ॥” 

তৎপুরুষের লক্ষণ লইয়া প্রাচীনেরা বলিতেন__“উত্তরপদপ্রধানস্তৎপুরুষঃ | ইহ! 

নির্দোষ নহে। কারণ এরূপ লক্ষণে পূর্ববকায়ঃ” ইত্যাদি পদে পূর্ব্বপদের প্রাধান্য 

লক্ষিত হওয়ায় অব্যাপ্তি এবং “ন্ৃপপ্রতি' ইত্যাদি পদে উত্তরপদের প্রাধান্যহেতু 

* “ঘোঁপসর্জনন্ত” ( পাঁ* ৬1৩৮২ ) ইতি সভাবঃ | 

দত্ত পুরুষস্তৎপুরুষ:। তৎপুরুষশনবের অর্থ “তাহার পুরুষ! | তৎপুরুষজাতীয় সমাসের 
মধ্যে হঠীতৎপুরুষের দাতিশয় সংখ্যাধিক্য সর্বাবিদিত। সেইজন্তই ষঠাতৎপুরুষের উদাছরণতৃত 

তংপুকুষশফটা তৎপুকুষজাতীয় সমাসের সাধারণ নাম হইল” (সুরতভারতী_পৃঃ ১২৮, বৈশাখ 
সংখ্যা ১৩৪৬)। | | 

$ “তৎপুরুষত্থং সমীসাধীন-লাক্ষণিক-বিশেষণপদ ক-মধ্যবর্িবিভক্তিশূন্তনামসমূদা যত 
(সমাসবা )। ১ | 
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'অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। এইজাতীয় দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত জগনীম 
তর্কালঙ্কার তৎপুরুষসম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“যদীয়েন সুবর্থেন যুতযদ্বোধনক্ষম$ । 

| যঃ সমাসস্তস্য তত্র স তৎপুরুষ উচ্যতে ॥৮” ( শবশক্তি প্র )। 

ইহার বৃত্তিতে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন-_“যদর্থগতেন সুবর্থেন বিশিষ্টন্তয যদর্থস্যাযয়- 

 বোধং প্রতি যঃ সমাসঃ স্বরূপযোগ্যঃ স তদর্থস্য তদর্থে তৎপুরুষঃ, ন তু যল্নামোত্বরং 
যম্মাম যদর্থগতম্ুবর্থাবচ্ছিন্নস্ত যংস্থার্থস্য বোধকং তুত্বরং তম্নামৈব তদর্থযোস্তং- 

পুরুষ:, পূর্ব্বকায়োহর্পিপ্নলীত্যাদাবব্যাপ্তেঃ।” এইরূপে জগদীশ পদের পৌর্বা- 

পর্য্য ও প্রাধান্যের উল্লেখ না৷ করিয়া লক্ষণে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি দোষ 
নিবারণ করিয়াছেন। 

জগদীশের মতে তৎপুরুষ ছয় প্রকার। দ্বিতীয়াদি ছয়টি বিভক্তি লক্ষ্য 

করিয়াই অবশ্ঠ এইরূপ বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন__ 

দ্বিতীয়াদিনুবর্থস্য ভেদাঁদেব চ ষড় বিধঃ। 

, ক্রিয়াত্বয়ী দ্বিতীয়াদেরর্থঃ প্রায়োইত্র যোজিতঃ ॥”(শব্বশক্তি প্র')। 

অভিপ্রায় এইরূপ-পীঠং পরিতঃ, পুণ্যেন স্ুুখং, শমায় বিদ্যা, দগ্ডাদ্ ঘট 

গবাং কৃষ্ণ সম্পন্নক্ষীরা, তিলেষু তৈলম্ ইত্যাদি বিগ্রহে ততপুরুষসমাস হয় 
না বলিয়া “দ্বিতীয়াদির অর্থ প্রায়ই ক্রিয়াম্বম়ী হইয়া থাকে । ক্রিয়ান্বয়িত্বেরও 

ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, যথা_বর্ষনূখী, লোষ্টকাণঃ, কুগ্ডলহিরণ্যম্, ঘটান্যঃ, কুবেরবলি 

কর্্মকুশলঃ ইত্যাদি। কালিদাসাদি মহাকবির প্রয়োগ দেখিয়া জগদীশ ক্রিয়া 

বিশেষণের সহিতও তৎপুরুষসমাস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ধাহারা 

ক্রিয়াবিশেষণের সহিত সমাস স্বীকার করেন ন! তাহাদের মতবাদ নিরাস- 

পূর্বক শব্বশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে_“স্তোকং পক্তেত্যাদৌ অমন্তাদাত্মা- 
বাচি্বে তু তৎপুরুষঃ সম্ভবত্যেব। ক্রিয়াবিশেষণৈঃ সমাস এবাব্যুৎপর' ইতি 

তু ন দেশ্যম্, 'স্তোকনআ স্তনাভ্যামি'ত্যাদেঃ কালিদাসাদ্যেঃ প্রযুক্তত্বাৎ।” 

' কেহ কেহ উক্ত ষড়বিধ বিভাগের সহিত প্রথমা তৎপুরুষকে এবং নঞ্ং 

তৎপুরুষকে যোগ করিয়া তৎপুরুষসমাসের অষ্টবিধ * ভেদ স্বীকার করেন। 

এ সম্প্রদায় কর্মধারয়কে প্রথমাতংপুরুষ বলেন না। সেইজগ্য ক্রেদী্র 

* “তত্রাষ্টধা তৎপুরুষ:* ইত্যাদি ( বাররুচসংগ্রহ )। 
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দিতীয়াদির স্ভায় প্রথমার উল্লেখপূর্ববক স্থৃত্র করিয়াছেন__“অংশিষষ্্া! পূরব্বাদেঃ 

প্রথমায়াঃ৮ (সংক্ষিপ্তসার_সমাসপাদ ৪)। এ সম্প্রদায় বলেন_যে 

তংগুরুষসমাসে বিগ্রহস্থ প্রথমাস্তপদের সমস্তাবস্থায় পূর্ববনিপাত হয় তাহাকে 

প্রথমাতৎপুরুষ বলে। যেমন-_কায়ন্থয পর্ববম্ পূর্র্ষকায়ঃ (পূর্বাপরাধরোত্তরমেক- 

দেশিনৈকাধিকরণে” পা* ২২1১), পিগ্নল্যা অর্ধাম্ অর্ধপিগ্ললী ( “অর্ধং নপুংসকম্” 

পাত ২১২) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ভিক্ষা, প্রাপ্জজীবিকঃ, মাসজাতঃ ইত্যাদি পদও 

এই সমানের উদ্দাহরণ। *প্রথমানিদ্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্” (পাৎ ১২৪৩) 

এই সৃত্রান্ুসারে উক্ত পূর্ববাদি পদ সুত্রে প্রথমাস্ত থাকায় উহাদের উপসর্জন- 

সংজ্ঞা হইয়াছে এবং “উপসর্জনং পূর্ববম্” (পাঁণ ২২৩৯) এই স্ত্রদ্ধারা 

সমাসে উহাদের পূর্ববনিপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নঞতৎপুরুষসমাস পরে 

আলোচিত হইবে। 

কোন কোন বৈয়াকরণ ততপুরুষকে একাদশবিধ বলিয়া থাকেন। একাদশ 

প্রকার, যেমন-_-(১) দ্বিতীয়াতৎ, (২) তৃতীয়াতৎ, (৩) চতুর্থাতৎ, (8) পঞ্চমীতৎ, 

(৫) ষঠীতৎ, (৬) সপ্তমীতত (৭) একদেশিতৎ, (৮) নঞতৎ, (৯) উপপদতৎ, 

(১০) প্রাদদিতৎ, (১১) গতিতৎ। এই সকল বিভাগ যথাক্রমে আলোচিত 

হইবে। 

(১) দ্বিতীয়াতৎপুরুষ। দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত সৃবন্তপদের সমাস হয়। 

সেইজন্থ পাণিনি বলিয়াছেন-_“দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যন্তপ্রাপ্তাপক্নৈঃ” 

(২১২৪)। ইহার উদাহরণ, যেমন-_কৃষ্ণং শ্রিত' কৃষ্ণশ্রিতঃ, হঃখমতীতো 

ছুংখাতীতঃ ইত্যাদি । খটারূঢশবে* দ্বিতীয়াতৎপুরুষ হইলেও ইহাকে নিত্যসমাস 

বলিতে হইবে। কারণ 'খটাম্ আর্ঢ়ঃ, এইরূপ বাক্য হইতে নিষিষ্ধানুষ্ঠানপর 

ব্যক্তির জ্ঞান হয় না। 'জীবিকাং প্রাপ্ত: এই অর্থে “প্রাপ্তাপন্নে চ দ্বিতীয়য়া” 

( পা” ২২1৪) নুত্রানুসারে পপ্রাপ্তজীবিকঃ, এবং 'জীবিকাপ্রাপ্ত” এই ছই প্রকার 

পদই হইতে পারে। অষ্টসমাসবাদীর মতে কিন্তু প্রথমটা প্রথমাতৎপুরুষ 

এবং দ্বিতীয়টী দ্বিতীয়াতৎপুরুষ হইবে । 

পাণিনি দ্বিতীয়াতৎপুরুযাদিসমাসবিধায়ক সুত্র পুংলিঙ্গের দ্বারা নির্দেশ 
০০৬০৭ এ. পাশা ০টি পিপলস 

* “জান্মোইসমীক্ষ্যকারী শ্াৎ” ইত্যমরঃ । ভাগ্ুকারও বলিয়াছেন__“অধীত্য সাবা 

ুর্দজাতেন খট.রোঢব্যা। য ইদানীমতোৎপ্তথা করোতি স উচ্যতে খটারডোহং জান্ঃ | 
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রুরিয়াছেন সত্য। কিন্তু “প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্” ওই 
পরিভাষামুসারে ভিন্নলিজেরও বিহিতার্থে সমাস হয়-_এইরূপ বুঝিতে হইবৈ। 

সেইজন্য ভট্টোজি “দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত**.*** ইত্যাদি স্ুত্রের বৃত্তিতে লিখিয়াছে, 
_-দ্বিতীয়াস্তং শ্রিতাদিপ্রকৃতিকৈঃ."''**” ইত্যাদি । 

কেহ কেহ মনে করেন__কিষ্চশ্রিতঃ” ইত্যাদি পদ যখন বহুত্রীহিসমাসঘার 
পাওয়া যাইতে পারে তখন পাণিনির দ্বিতীয়া ভ্িতাতীত:**» ইত্যাদি সত 
নিরর্ক। এ মত সমীচীন নহে। কারণ এ স্থলে বহুত্রীহির শরণ লইলে নিষ্ান্ত 

জ্রিতশব্দের “নিষ্ঠা” (পাণ ২২৩৬) এই স্বত্রের দ্বার! পূর্ববনিপাতপ্রমঙ্গ € 
সমস্তপদে “শেষাদ্িভাষ1” ( ৫81১৫৪) এই স্থত্রানুসারে সমাসাস্ত কপ প্রতায়, 

প্রসঙ্গ ছুনিবার হইয়৷ পড়িবে। 
পাণিনি শ্রিতপ্রভৃতি সাতটী শব্ধের সহিত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাম 

করিবার বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কালের প্রগতিহেতু ভাষার পরিবর্তন 
হওয়ায় কাত্যায়নকে *শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামুপসংখ্যানম্” এই বাত্তিক করিতে 

হইয়াছে। উক্ত বার্তিকস্থ 'উপসংখ্যানম্পদ হইতে গাম্যাদ্ির আকৃতিগণন্ 
উপপন্থ হয়। কালের সহিত সকল বস্তর পরিবর্তন হয়_-ইহা৷ একটা প্রাকৃতিক 
ধর্ম। ভাষাও এ নিয়মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। মন্ত্র ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, 

ইতিহাস, পুরাণ ও কথাকাব্যনাটকাদিসাহিত্যই ইহার জাঙ্মল্যমান প্রমাণ। 
“নুখেক্দু* “বেদবিদ্বান্ ইত্যাদি শব্ধ পাণিনির স্ুত্রদ্ারা সিদ্ধ না হুইতে পারে, 
বার্তিককার কিন্তু “উপসংখ্যা্ম্” ইত্যাদি পদের দ্বারা ভবিষ্যাতের দ্বার উন্মুক্ত 
রাখিয়াছেন। সেইজন্য পরবপ্তিকালে বামনাচার্য সুত্র করিলেন__-“মধুপিপান্থ- 
প্রভৃতীনাং সমাসো! গমিগাম্যাদিযু পাঠাৎ।” (কাব্যালঙ্কারস্ূত্র ৫1২১৩)। 
ভাষ্কারও কালের ধর্ম নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চবৃত্তির মধ্যে প্রথম তিনটা বৃত্তি 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন__“অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্বদ্ধিতসমাসা:”। 

_ নবীন পাণিনীয়দের মধ্যে কেহ কেহ “বেদবিছুষে” “দ্বিষন্বীধ্যনিরাকরিফু 
প্রভৃতি পদের অপাণিনীয়ত্ব-নিরাকরণের জন্য “দ্বিতীয়! শ্রিতাতীত,**"" 
(পাণ ২১২৪) ইত্যাদি সুত্রে যোগবিভাগ স্বীকার করেন। কারণ ইহা 
তাহাদের সম্প্রদায়বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যোগবিভাগকে অপাণিনীয় বলিয় 
কেহ কেহ কাপত্তি করেন। আমরা বলি, যোগবিভ্াগ অপাশিনীয 

নহে। কান কাত্যা়ন, পতঙ্জলি ৪ তংপরবন্তা, প্রন্জি়দাম। টয়া 
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করণিকগণ বহু স্থলে যোগবিভাগ্ব আশ্রয় করিয়া স্থত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
“প্রাদয় উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” (পাণ ১1৪৫৮) এই স্থত্রের বাত্তিকে কাত্যায়ন 
বলিয়াছেন_-প্রাদয় ইতি যোগবিভাগঃ” (১)। পতঞ্জলিও “সহ স্পা” (পা 
২১৪) সুত্রে যোগবিভাগ আশ্রয় করিয়াছেন। আর অপাণিনীয় শবসন্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, ত্রিমুনিব্যাকরণের বহিভূর্ত বিষয়কে আমরা এক্ষণে 
অপাণিনীয় বলিয়া বুঝি। কারণ সুত্রকারের হৃদগত আশয়ই বার্তিককার এবং 
ভাষ্যকার কর্তৃক প্রকটিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে । সুতরাং ভাখ্যকারকে বা 
বাত্তিককারকে অতিক্রম করিয়া স্থত্রকারের প্রবৃত্তি বিচার করিতে যাওয়া 
উচিত নহে। অতএব যাহা বলা হইল তদ্দারা যোগবিভাগের অপাণিনীয়ন্ব 
অবশ্ঠই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে । 

(২) তৃতীয়াতৎপুরুষ। পাণিনি স্থৃত্র করিয়াছেন-_-“তৃতীয়া তংকৃতার্ধেন 
ঘণবচনেন (২1১।৩০)।৮ স্থত্রটী সুগম নহে বলিয়! ইহার ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

সৃত্স্থ তিংকৃত'শব্দে তৃতীয়াবিভক্তির লোপ হইয়াছে । উহা গুণবচনশবের 
বিশেষণ। অতএব স্বৃত্রের অর্থ হইবে-তৃতীয়াস্তং তৃতীয়ান্তার্থকতো যে 
গস্তদ্বাচিনা' সমস্যতেইর্থশকেন চ। অর্থাৎ তৃতীয়ান্তপদের তংকৃতগুণবাচক 
টত্তরপদের সহিত ও অর্থশব্দের সহিত তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হয়। স্থৃত্রে 
তংকৃত'পদ গুণশব্দদ্বারা সমস্ত “গুণবচন'শব্দের সহিত অদ্বিত হইয়াছে। কিন্ত 
গ্ুতঃ তৎকৃত'শব কেবল গুণশব্দেরই বিশেষণ । অতএব এখানে 'তংকৃত'শব- 
সাপেক্ষ গুণশব্দ বচনের সহিত সমাসযুক্ত হওয়ায় এরূপ সমাসকে সৌত্র বলা 
উন উপায়াস্তর নাই। সুত্রে বচনশব্দের অর্থ বাচক। “কৃত্যল্যুটে। বছুলম্” (পা* 
1৩১১৩) স্ুত্রান্থসারে তৃতার্থে কর্তৃবাচ্যে লুট্প্রত্যয় হইয়াছে। এরূপ অর্থে 
শত প্রত্যয় স্বীকার না করিলে “বচন'শব নিরর্থক হইয়া পড়ে, কারণ গগথেন? 
লিলেই “গুপবচনেন” এই অর্থ প্রকাশিত হয়। 'গুণবচন” শবের “গুণযুক্ত। 
ঘা প্ব্যমুক্তবান্ স গুণবচনঃ এইরূপ অর্থ স্বীকারপুর্র্বক তদ্দারা গুণোপসর্জন- 
ব্যবাচিত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। সেইজন্য 'ঘৃতেন পাটবম্” এস্থলে গুণ- 
ত্রনিষ্ঠ শব্দের সহিত তৃতীয়ান্তের সমাস সম্ভবপর নহে। তবে শঙ্কুলয়া খণ্ড; 
কুলাখণ্ড১ ( দেবদত্বঃ )-_-এখানে সমাসের বাধা হয় না। 'খণ্ড'*শব্দের নির্ব্চন 

পি পাশ পপি কষ কি স্পা শীত 255 পপ 

* খড়ি তেনে? ভাবে ঘঞ । 
২৮ 
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-খগুনমস্তি অস্যেতি খণ্ড; (মন্বর্থীয়ঃ অর্শ আদ্যচ)। শঙ্কুলাশবে করা 

'তৃতীয়া। অতএব উক্ত সমস্তপদের অর্থ হইবে শিক্কুলাকৃতখগুনক্রিয়াবান। 

সত্রে "গুগশবের দ্বারা ধর্মমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। বালমনোরমায 
লিখিত আছে--“অত্র গুণশব্দেন ধর্মমমাত্রং বিবক্ষিতম। এব খণ্ডশবসা 

 ক্রিয়াবচনত্বেহপি ন ক্ষতিঃ।” সুত্রে অর্থশব্দ ধনবাচক | ধান্যেনার্থে। ধান্যার্থ 
অর্থাৎ ধান্তের দ্বারা অর্জিত ধন। প্রাগুক্স্ত্রস্থ “তৎকৃত'শব্দদ্ধারা জানা 

যাঁয়, যে, তৃতীয়ান্তপদ হেতর্থক বা করণার্থক না! হইলে সমাস হইবে না। 
তংকৃতশবের অর্থ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে_“তৎকৃতার্থেনেতি কিমর্থম। দ্ধ 
পটুঃ। ্বৃতেন পটুঃ। নৈতদস্তি। অসামর্থ্যাদত্র ন ভবিষ্যতি। কথমসামধ্যমূ। 
সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীতি। ন হি দঃ পটুনা সামথ্যম। কেন তহি। তুজিনা। 
দা ভূঙংক্তে পট্ুরিতি। ইহাপি তহি ন প্রার্মোতি। শঙ্কুলাখণ্ডঃ কিরি*কাণ 
ইতি। অত্রাপি ন শঙ্কুলায়াঃ খণ্ডেন সামর্থ্যম্। কেন তহি। করোতিনা। 
শঙ্কুলয়া কৃত; খণ্ড ইতি। বচনান্তবিষ্তাতি।” (২1১৩০ )। অতএব ক্ষ 
কাণঃ? ” এ স্থলে সমাস অভিপ্রেত নহে । কারণ রোগই অন্ধত্বের হেতু, চঙ্ 

নহে। এইরূপে 'নখৈ ভিন্নো নখভিম্নঃ, (দকর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্” পা ২১৩২) 
ইত্যাদি সমাস হইবে। 'কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ববস্যাপি গ্রহণম্ঠ এই 

পরিভাষান্থুসারে সোপসর্গ কৃদন্তের সহিতও সমাস হইয়া থাকে, যথা 

নখনিভিন্নঃ ইত্যাদ্দি। তৃতীয়াসমাসের বিশেষ বিশেষ বিধি আকরে দ্রষ্টব্য 

(৩) চতুর্থীতৎপুরুষ। চতুথ্যন্ত পদের সহিত সুবস্তপদের যে সমাস 
হয় তাহাকে চতুর্থীসমাস বলে। সকল চতুথ্যন্ত পদের কিন্তু সমাস 

হয় না। সেইজন্য পাণিনি সুত্র করিয়াছেন_ “চতুর্থী তদথার্থবলি- 
হিতস্থুখরক্ষিতৈ;” (২১৩৬ )। অর্থাৎ চতুর্যস্তপদের সহিত তদর্থবাচী এবং 

অর্থ বলি, হিত ইত্যাদি শব্দের সমাস হইবে । তদর্থশব্ধের অর্থ 

* কিরিঃ হুকরো৷ রোগবিশেষো বা। “গিরিকাণপাঠও অসঙ্গত নহে। গিরিণ 

অক্ষিরোগ-বিশেষেণ কা একনয়নহীনো গিরিকাণঃ। 'কগৃপৃ-কুটিভিদিচ্ছিদিঙ্য উ 
(৪1১৪১)। 

1 ভাগবৃত্তিমতে কিন্ত.পঅক্ষিকাণ”শব সুসাধু। এ সম্থন্ধে সংক্ষিত্সারের মমাসগা 

১৫ সুত্রী্ন রসবতী বৃত্তি রষটব্য। | 
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'তন্মৈ ইদং তদর্থস্ট। তাদথ্যে চতুর্থীসমাসের উদাহরণ-_কুণুলায় হিরণ্যং 
কুগুলহিরণ্যম্ অর্থাৎ কুগুলনিম্মাণের জন্য স্বর্ণ । চতুর্থীসমাসের অন্যান্ত উদাহরণ 

যেমন_ ব্রাঙ্ষণার্থং পয়ঃ, কুবেরবলিঃ গোহিতম্, গোসুখম্, গোরক্ষিতম্ ইত্যাদি। 
উক্ত পাণিনিসৃত্রে ত্রুটি দেখাইয়া কাত্যায়ন বাত্তিক করিয়াছেন__“চতুর্ী 
তদর্থমাত্রেণ চে সর্বপ্রসঙ্গোইবিশেষাৎ” (১) “বলিরক্ষিতাভ্যাং চানর্ঘকং 
বচনম্” (২), “বিকৃতিঃ প্রকৃত্যেতি চেদশ্বঘাসাদীনামুপসংখ্যানম্” (৩)। 
( মহাভাম্ত, পৃঃ ৩৮৮, কীল্হর্ণ )। উক্ত তিনটা দৃষণবাত্তিকের তাৎপর্য্য এইরূপ 
_প্তদর্থমাত্শব্ধের সহিত যদি চতুর্থীসমাস হয় তাহা হইলে 'রন্ধনায় 
স্থালী' “অবহননায় উলৃখলম্ঠ এইরূপ বাক্য হইতে 'রন্ধনস্থালী' 'অবহন- 
নোলুখলমঠ ইত্যাদি অনিষ্ট চতুথ্যন্ত সমস্তপদ ছুর্ধার হইয়া পড়িবে। 
এতত্তি্ন বলি ও রক্ষিত শব্দও তদর্থক বলিয়া স্থত্রে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ 
অনর্থক হইতেছে । এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য যদি বল! হয়-_ 
সৃত্রোন্ত তদর্থের দ্বার! প্রকৃতিবিকৃতিভাব লক্ষিত হইয়াছে, তাহ! হইলেও সুত্র 

নির্দোষ হয় না। কারণ অশ্বঘাসাদি শবে প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অভাব সত্বেও 
চতুর্থীসমাস দুষ্ট হয় বলিয়া উহাদেরও আবার পৃথক পরিগণন আবশ্যক হইয়া 
পড়ে।” বাত্তিককার এইরূপে যথাশ্রুত সূত্রার্থে অন্থুপপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু 
ভাত্বকার উক্ত বাত্তিকগুলির অনাদর করিয়! সুত্রকারকেই সমর্থন করিয়াছেন। 
তাত্কার বলিয়াছেন__“যত্তাবছুচ্যতে বিকৃতিঃ প্রকৃত্যেতি বক্তব্যমিতি। ন 

বক্তব্যম। আচার্ধ্যপ্রবৃত্তি জ্ঞাপয়তি বিকৃতিশ্চতুথ্যন্তা প্রকৃত্যা সহ সমস্যত ইতি 
যায়ং বলিরক্ষিতগ্রহণং করোতি।'*****যদি চ বিকৃতিশ্তু্যন্তা প্রকৃত্যা. সহ 
সমস্যতে ন তদর্থমাত্রেণ ততো বলিরক্ষিতগ্রহণমর্থবন্তবতি | যদপুযচ্যতেহশ্বঘা- 
সাদীনামূপসংখ্যানং কর্তব্যমিতি | ন কর্তব্যম্। অশ্বঘাসাদয়ঃ যষ্টীসমাস! 
উবিষ্যস্তি। যদ্ধি যদর্থং ভবত্যয়মপি তত্রাভিসন্বন্ধো ভবত্যন্যেদমিতি। তগ্ভথা 
গুরোরিদং গর্ববর্থম ইতি ।....**চতুর্থীসমাসে সতি পূর্ববপদপ্রকৃতিম্বরত্বেন ভবিতব্যং 

বীসমাসে পুনরস্তোদাত্বত্বেন। নাস্তি ভেদঃ। চতুর্থীসমাসেহপি সত্যস্তোদাত্বত্বেনৈব 

ভবিতবাম্।” ( মহাভাস্-পৃঃ ৩৮৯, কীল্হর্ণ )। ইহার তাৎপর্য স্থুলতঃ এইরূপ 

স্বাত্রে যখন তদর্থবাচক বলিরক্ষিত-শবের গ্রহণ হইয়াছে তখন তৎপূর্বব্া 
তদর্ঘশবন্ধারা প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণেই আচার্য্ের প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে । এইরূপ 

্যাধ্যানে বলিরক্ষিত-শব্দের অর্থবন্ধ উপপন্ন হয়। আর অশ্বঘাসাদিরও পৃথগ, 
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্রহথণের উপযোগিতা নাই, কারণ অশ্বঘাসাদি-শবে বষ্টীসমাস হইবে। চু, 
সঙ্গাসে ও য্টীসমাসে ব্বরবিষয়ক কোনও ভেদ নাই বলিয়া সমাসাস্তর-ক্পনায় 

কোনও অসুবিধা হইবে না এইরূপে পতঞ্জলি সুত্রে জ্ঞাপকত্ হ্বীকারপূর্বব 

সত্রন্থ প্রত্যেক পদের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । টা 

:.. আবরন্থামী মীমাংসাভাষ্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন_-“ধন্মায় জিজ্ঞাসা 

ধর্্মজিজ্ঞাসা” ৷ শবরস্থামী খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীর লোক । ভাত্যকারের সময় 

কিন্ত দ্বিতীয় খুষ্টপূর্ব শতাব্দী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। উভয়ের ব্যবধান 

অধিক.নহে বলিয়া বোধ হয় শবরস্থামী প্রাচীনতর বাণ্তিককারের মতাবল্বন- 

পূর্বক *ধর্্মায় জিজ্ঞাসা” এইরূপ চতুর্থীসমাসের বাক্য দেখাইয়াছেন। 

ফুমারিলভট্টের সময়ে ভাষ্যকার কিন্ত অনেকটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

সেইজন্য কুমারিল “্যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্” এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ 

অক্ষুপ্ন রাখিয়া ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। শবরস্বামীর উক্ত 

চতুর্যস্ত বাক্যসম্বন্ধে কুমারিল বঙ্গিয়াছেন “বষ্ঠীসমাসলবূ তাদর্ঘ্যরূপ অর্থবিশেষ 

প্রকাশ করিবার জন্যই বাক্যে চতুর্থীবিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, সমাস, 

বিগ্রহ দেখাইবার :জন্য নহে? । কারণ ধন্মায় জিজ্ঞাসা ধর্মমজিজ্ঞাসা। 

সাঁ হি তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছা'_-এই বাক্স্থ “তন্য” পদের দ্বারা শবরন্থামী যা 

_ সমাসই বুঝাইয়া দিয়াছেন । এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ববক শ্লোকবার্তিকে উক্ত 

« হইয়াছে_ 
«প্রকৃত্যা বিকৃতি ধম্মাচ্চতুথ্যস্তা সমস্যতে । 

তাদর্ঘ্যে যৃপদার্বাদৌ তেনাম্রিম্ন সমাসতা ॥ 

সা হি তন্তেত্যনেনোক্কো ধর্মন্তেত্যেষ বিগ্রহঃ। 

ধর্মায়েতি তু তাদর্ঘ্যে ষষ্টী বৃত্তেতি কথ্যতে ॥ 

প্রাপ্ধোত্যত্র চতুর্ধ্যেব বিশেষশ্চেদ্বিবক্ষিতঃ | 

সামান্হ্য বিবক্ষায়াং তাদৃশং কথ্যতে কথম্॥ 

'সন্বন্বমাত্র এবৈষা হষ্টযৎপন্না তথাপি তু। 

বিশেষনিষ্ঠতা তস্তা ভাষ্যকারেণ বর্যতে ॥” | 
| | | | ( প্রতিজ্ঞাস্ত্রম্, ১১৮-১২১)। 

তবে কুমারিল যে শবরন্থামিপ্রযুক্ত সমাসবাক্যে ভাষ্যকারোক্ত সিদ্ধান্তের 

বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতেও কোন জন্দেহ নাই। 



উপোক্ঘাত ২২১ 

নবীন বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু প্রকৃতিবিকৃতিভাব লইয়া 

মৃত্রকারের প্রবৃত্তিসম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। “বেদান্তকর্পতরু'নামক 

্ষস্ত্রের ব্যাখ্যায় বোপদেবের গুরু বৈদাস্তিকশিরোমণি অমলানন্দ- 

পরন্থতী লিখিয়াছেন_-“পাঁণনিঃ কিল “চতুর্থী তদর্ধার্থবলিহিতন্ুখরক্ষিতৈরিতি' 

তাদর্ধ্সমাসং সম্মার। চতুর্্যস্তঃ শবস্তদর্থবচনাদিভিঃ শব্দৈঃ সমস্ততে 

চতুথ্যন্তশব্ার্স্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্ঠতে | তন্মৈ ইদং তদর্থম্। যথা কুগুলায় হিরণ্য- 

মিত্যত্র কুগ্ুলং চতুথ্যস্তশবার্থস্তচ্ছেষো হিরণ্যং তত্র কুগ্ুলশবচতুর্স্তঃ, 

কুগুলশেষবাচিনা হিরণ্যশবেন সমন্যতে, কুগ্ুলহিরণ্যমিতি। তথাহথশবাদি- 

নাপি ত্রাহ্গণার্থ, পয়ঃ ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম। কাত্যায়নেন ত্বয়ং সমাস$ প্রকৃতি- 

বিকৃত্যো। নিয়মতঃ, চতুর্থী তদর্থমাত্রেণেতি চেত্তহি সর্বত্র প্রসঙ্গোইবিশেষাৎ, 

প্রকৃতিবিকৃত্যোরিতি চেদশ্বঘাসাদীনামুপসংখ্যানম্ ইতি ।” (ব্রহ্গনূত্র ১১১)। 

পাণিনিতন্ত্রবাদনক্ষত্রমালা প্রণেতা বৈয়াকরণবেদান্তী অগ্পয়দীক্ষিত কল্পতরুপরিমলে 

এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__“.*অতস্তৎসংগ্রহার্থমুপসংখ্যানং যত্ধান্তরং কর্তব্যমিত্যর্থঃ। 

এবমস্বঘাসাদিষু চতুর্ীসমাস ইতি বাত্তিককারমতম্্। এতদবলম্বনেনৈব ধির্ম্ায় 
জিজ্ঞাসা ধর্মজিজ্ঞাসে'তি শবরম্বা মিভিশ্চতুর্থীসমাসঃ সমাশ্রিত:।1"*****ভাষ্যকারঃ 

খলু তত্র বার্তিকমুল্পজ্ঘ্য যথাশ্রুতস্ৃত্রং সমর্থয়ামাস।****প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণায় 

যত্বস্তাবন্প কর্তব্য, সুত্রে বলিরক্ষিতগ্রহণেন জ্ঞাপকেন তদর্থসিদ্ধেঃ 1***** 

তথাইস্বঘাসাহ্যপসংখ্যান্যত্বোইপি ন কর্তব্য তেষু যষীচতুর্থীসমাসয়োঃ হ্বরবৈষ- 
ম্যাভাবেন বষ্ঠীসমাসোপপত্তে১.'-*, এবং স্ত্রান্থুসারিভাত্যকারমত প্রাবল্যাদ্ 
বাত্িককারমনাদৃত্য চতুর্থীসমাসাসম্ভব উত্তঃ! ইদমেব ভাষ্যকারমতমন্ুস্থত্য 

ভট্ুপাদৈঃ ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসে'তি শবরম্বামিবচনং ষষ্ঠীসমাসলব্ধা থিকার্থপ্রদর্শনপরম্, 

ন তু বিগ্রহপ্রদর্শনপরং, তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছেতি নিগমনবাক্যেন ষ্টীসমাসবিভাবনাদ্দিতি 

ব্যাখ্যাতম্।” পূর্ব্বোক্ত নবীন সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, পাণিনি প্রকৃতি- 
বিকৃতিভাবকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা__সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে, তবে 
ভান্তকারাদি বৈয়াকরণিকগণ পাণিনিতে এরূপ প্রবৃত্তির সম্ভতাব আরোপপূর্ধবক 

সর বিধানদ্বারা স্ত্রস্থ অতিরিক্শবগুলির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। 

তাহারা বলেন, তাদর্ঘযসম্বন্ধে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও পতঞ্লি স্বয়ং মহাভায্বের 
পম্পশায় ধর্ম্মনিযম”, 'বৃত্বিসমবায়+ প্রভৃতি পদসম্বন্ধে লিখিয়াছেন_“কিমিদং 

ধ্ঘনিয়ম ইতি। ধর্ম্ায় নিয়মো ধর্মননিয়মঃ॥ ধর্্ার্থো বা নিয়মে ধর্মনিয়মঃ | 
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ধর্দপ্রয়োজনে! বা নিয়মে! ধর্মনিয়ম£” 1-***4কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। 

বৃত্ধয়ে সমবায়ে। বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্যর্ধো বা সমবায়ো বৃত্বিসমবায়ঃ। বৃদ্ধি 

প্রয়োজনো বা সমবায়ো! বৃত্তিসমবায়ঃ1৮ (পৃঃ ৮ এবং ১৩, কীল্হর্ণ )। 

প্রদীপকার কৈয়ট কিন্তু এস্থলে কুমারিললের ন্যায় চতুথ্স্ত বিগ্রহকে বষ্টীবিভক্তয- 

প্রদর্শনপর বাক্য বলিয়! ভাষ্যুকারকে সমর্থন করিয়াছেন । এইরূপ বস্ত্রগতি দেখিয়া 

নবীন শাব্বিকগণ বলেন-_“তূর্থীর অর্থ স্বীকারপূর্ব্বক ' ষষ্ঠীসমাস করিব'__ এইরূপ 

শিরোবেষ্টনদ্বারা৷ নাসিকা প্রদর্শন করা অপেক্ষা “বলিরক্ষিতগ্রহণং প্রপঞ্যার্থম” 

বলিলেই ভাল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ--তাদর্যে চতুর্থীসমাস বিধেয়, 

তবে যে সুত্রে 'বলি' ও রক্ষিত শব্দ আছে তাহা দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর 'ন্ধনায় স্থালী”, 'অবহননায় উল্খলম্ 

'ঘযশসে কাব্যম ইত্যাদি স্থলে শিষ্টপ্রয়োগাভাবে যে চতুর্থীসমাস হয় না তাহ৷ 

'অনভিধানাং বলিলেই চলিবে । কারণ ভাষ্যকার ন্বয়ং লিখিয়াছেন_ 

'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্দিতসমাসা:? (৩৩১৯ স্বত্রীয় মহাভাষ্য )। ভাষ্যকারের 

হ্বদগত আশয় আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য বোপদেব লিখিয়াছেন_ 

| “কৃত্বদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্। 
লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানপূর্ববকম্ ॥” 

এইরূপ দৃষ্টি সহকারে ক্রমদীশ্বরও স্তর করিয়াছেন__“কচিৎ প্রকৃতিবিকৃত্য- 

বিবক্ষায়াথ” (সংক্ষিপ্তসার__সমাসপাদ, ২১)। ন্ুত্রটার তাৎপর্য এইরূপ 

__প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অবিকঙ্ষায় প্রামাণিক প্রয়োগবলে কোনও কোন সর্প 

তাদধ্যমাত্রে চতুর্থীসমাসও হইয়া থাকে, যেমন-_“অস্বায় ঘাসঃ অশ্বঘাস; 

কেলয়ে গৃহং কেলিগৃহম্।” ক্রমদীশ্বর পূর্ববসৃত্রে ভাষ্যাদি অমুসরণপূর্ববক 

র্ধ্থালী অশ্বঘাস প্রভৃতি শব্দে বষ্ঠীসনাসের প্রাপ্তি দেখাইয়া “চি 

প্রকৃতি.....” ইত্যাদি স্তরে অশ্বঘাসাদির (সমাসপাদ, ২১) প্রকারাস্তরে চতুর্থী 

সমাসের বিধান করিয়াছেন । | 

কৌমারসম্প্রদায়ে তাদধ্যমাত্রে চতুর্থীসমাস স্বীকৃত হইয়াছে, যেমন 

নাটাশালা, ক্রীড়াতড়াগঃ, শয়নপর্য্যস্কঃ, ধর্শপত্বী, তপোবন্, হোমধেমুঃ 

ইত্যাদি। সেইজন্য ব্যাখ্যাতৃগণ তাদর্ঘ্য চতুর্থাসমাসের বিধান করিয়া পািনীয় 

সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে মতাস্তররূপে উল্লেখপূর্ববক লিখিয়াছেন__ হি 

এব চতূর্থী। পরস্বাহ বিকৃতি; প্রকৃত্যা সমন্তত--ইতি যুপায়েতি বাপদেশাত্র 
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যোগেন যুপস্ বিকৃতিত্বম। রদ্ধনং ন বিকার: স্থাল্যা ইতি রন্ধনায় স্থালীতি 

বাক্যমেব।” (সমাস__২৬৬ সুত্রীয় টীকা )। 
পূর্বোক্ত নবীন বৈয়াকরণিকদের যুক্তি দেখিয়াও আমরা কিন্ত 

ভাষ্বকারকে উপেক্ষাপূর্ববক স্থত্রকারের প্রবৃত্তি অনুসন্ধান করিতে পারি না। 
কারণ কেবল যুক্তিবলে খধিবাক্য লঙ্ঘন করা সঙ্গত নহে। একজন ঝি পূর্ববন্তী 
ধষির মতবাদ লঙ্ঘন করিতে পারেন, আমরা কিন্ত 'যথোত্বরং মুনিত্রয়স্য 
প্রামাণ্যম এই ম্যায় কিরূপে লঙ্ঘন করিব? সনাতনধন্াবলম্বীদের নিকট 
কলিতে পারাশরী স্মৃতির ন্যায় ভাত্স্মৃতি সব্বদ! অভ্যুপগত হইয়া থাকে । 

(8) পঞ্চমী তৎপুরুষ। পঞ্চম্যস্ত পদের সহিত অপেতমুক্তাদি স্মৃবস্ত- 
পদের যে সমাস হয় তাহাকে পঞ্চমীতৎপুরুষ বলে। পাণিনি স্ুত্র করিয়াছেন 

“পঞ্চমী ভয়েন” (২১1৩৭ )। “ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বক্তব্যম্ ** এই বাত্তিক 
দেখিলে উপপন্ন হয় যে, সুত্রস্থ “ভয়'শবে স্বরূপগ্রহণ লক্ষিত হইয়াছে, অর্থগ্রহণ 

নৃহ। পঞ্চমীসমাসের উদাহরণ যেমন-_বৃকভয়ম্, বুকভীতঃ, বৃকভীতিঃ বৃকভীঃ 

ইত্যাদি। “বৃকাৎ ত্রাসঃ, এইরূপ বাক্য হইতে পঞ্চমীসমাস হইবে না, কারণ 
সৃত্রে এবং বাত্তিকে ত্রাসশব্দের গ্রহণ নাই। প্রদীপে কৈয়ট বলিয়াছেন-_ 
“ব্যাখ্যানাদর্থগ্রহণে বৃকেভ্য স্ত্রাস ইত্যাদাবপি প্রসঙ্গঃ” পঞ্চমী ভয়েন” এই 
পাণিনীয় সুত্র লইয়া কবিরাজে স্েণবিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-__“ভয়েতি ধাতু- 
বিশেষনির্দেশাদ্ বৃকাৎ ত্রস্ত ইত্যাদৌ ন সমাস ইতি বিবক্ষিতম্” (কাতর 
সমাসপাদ, ২৬৬ স্ুত্রীয় ব্যাখ্যা )। কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ “অধর্মজুগুগ্,১” 

ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া পাণিনিসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন__ 

'িয়ভীতভীতিভীভিনিরগতেন চাপেতাপোরমুক্তপতিতাপত্রস্তৈরল্লশ ৭ ইতি 
নাদ্রিয়তে, অধর্ম্মাজ্জগ্ুগ্ন,রিত্যাদিদর্শনাং” ( সমাসপাদ, ২৬৬ স্ত্রীয় টাকা )। 
এ সকল কথা ভাষ্যবান্তিকের অন্ুল্মরণমাত্র। কারণ ভাষ্যকার “ভয়ভীতভীতি'**” 
ইত্যাদি বাস্তিকের পরেই বলিয়াছেন__“অপর আহ--“ভয়নির্গতজুগুগ্দ, তিরিতি 

* মহাভায্ের কীল্হর্ণ সংস্করণ দেখিলে ইহাকে ভাগ্নি বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 

কৈঃটাদি ব্যাখ্যাতৃগণ যখন ইহাঁকে বার্তিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তখন এ বিষয়ে সন্দেহের 
মার অবকাশ নাই। কিন্তু 'ভয়নি্গতিজুগুপ্ন,ভিরিতি বক্তব্যমঠ এই বার্তিকটী কাত্যায়নগ্রণীত 
নহে। ইহা ব্যাঞ্পদীয় বার্ধিক কি না তাহা এনথসন্ধেয়। 

 'অপেতাপোড়মুক্তপতিতাপত্রস্তৈরক্লশঃ ইহা পাণিনির স্বত্র। (২1১/৩৮)। 



২২৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বক্তব্যমূট। বৃকভয়ম্, গ্রামনির্গতঃ, অধ্শজুগ্ুপ্স্রতি।” (২১৩৭ মৃত্য 

মহাভাষ্য | “ভয়ভীতভীতি.****৮ ইত্যাদি বাত্তিকপাঠে “নির্গত'শব' গৃহীত 

হয় নাই। দুর্গসিংহ 'ভয়নির্গত জুগুগ্দ,ভিরিতি বক্তব্যমূঠ এই দ্বিতীয় বাত্তিকগাঃ 

হইতেই “নির্গত'শব্দ যখন উল্লেখ করিলেন, তখন 'জুগুপ্সংশব্দ কি অপরাধ 

উপেক্ষিত হইল ? 
পাণিনিসম্প্রদায়ে “চোরত্রস্তঃ, ভোগোপরতঠ ইত্যাদি প্রয়োগ পঞ্চমী- 

সমাসনিষ্পন্ন পদ নহে। সুপক্ুপা” বা 'ময়ুরব্যংসকাদি'র সাহায্যে উহাদের 

সাধুত্ব অভ্যুপগত হয়। মুগ্ধবোধে বা সংক্ষিপ্তসারাদি ব্যাকরণে মুক্তাদি পঞ্চমীসমাম- 

ঘটক শব্দগুলিকে আকৃতিগণ বল! হইয়াছে । সেইজন্য রামতর্কবাগীশ 

লিখিয়াছেন__ 

দমুক্তো ভীতিরপত্রস্তো জুগুপ্না-ভীত-নির্গতাঃ। 

ইতরঃ পতিতোইপেতো। ভয়াপোটো মতাবিহ ॥ 

অন্যাকৃতিগণত্বাদ্ বৃকভী; অধর্মজুগুগ্ল, তদন্যঃ বৃদ্ষচ্যুতঃ ভাম্বদ্গ্রাবোদ- 

গতঃ বেদবহিষ্কৃত ইত্যাদি।” অনভিধানহেতু বা সাপেক্ষতা প্রযুক্ত মহা" 

প্রাসাদাৎ পতিত: “মহাভোজনাদপত্রস্ত৮ ইত্যাদি স্থলে সমাস হয় না বলিয়া 

পাণিনি ২১৩৮্ুত্রে 'অল্পশঃ'পদ প্রয়োগ করিয়াছেন । 

(৫) য্ঠীতৎপুরুষ। ফ্্যন্তপদের সহিত স্ুবস্তপদের যে সমাস হা 

তাহাকে ষষ্টীতৎপুরুষ সমাস বলে। ('ষষ্ঠী' পাণ ২২।৮)। যেমন_ রাজ; 

পুরুষো রাজপুরুষঃ। সকল হষ্ঠন্ত স্ুবস্তপদের কিন্তু সমাস হয় 

সেইজন্ত 'ন নির্ধারণে (পাণ ২২১০), কন্মণি চ? (পাণ ২২১৪) 

'তৃজকাভ্যাং কর্তরি” (পা ২২1১৫) ইত্যাদি সমাসনিষেধসত্রের প্রয়োজন 

হইয়াছে। সন্বন্ধবিশেষে বিহিত যষ্ঠীর সাধারণতঃ সমাস হয় না। বাণডিককার 

বলিয়াছেন__প্রতিপদবিধানা চ ষষ্টী ন সমস্তত ইতি বক্তব্য 1 ইহার 

উদাহরণ যেমন__“সপিঝো জ্ঞানম্। কিন্তু প্রতিপদবিধান| যষ্ঠীর অন্ত 

হইয়াও “কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি” (পা ২৩৬৫) এই সুত্রবিহিত কৃষ্োগা 

সমাস হইয়। থাকে, যেমন--খ্বপ্রবশ্চনঃ, পলাশশীতন£' ইত্যাদি। সেইজগ্ঠ 

বান্তিককারকে ইহার প্রতিপ্রসব করিতে হইয়াছে--কৃত্ভোগা চ ষষ্ঠী সম? 

ইতি বক্তব্যম্।” প্রতিপদবিধানা ও কৃঘ্তোগ! হষ্ঠী লইয়া! ভাস্তকার বলিয়াছে 

_ “কা পুনঃ বষ্টী প্রতিপদবিধানা কা কৃতোগ।। সর্ব হষ্টী প্রতিপদবিধান 
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শেষলক্ষণাং বর্জয়িত্বা। 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (পা ২৩৬৫) ইতি যা যষ্টী 

সা কৃণ্োগা।” (২1২1৮ স্বুত্রীয় মহাভাম্য )। 

পাণিনি “পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন” (২২১১) এই 

তর্ধারা স্থলবিশেষে যষ্ঠীসমাসের নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদের ক্রমিক 

উদাহরণ যেমন, পূরণে__সতাং ষ্ঠঃ, গুণে_কাকম্য কার্চম্, ত্রাহ্মণস্ত শুক্লাঃ, 

নুহিতার্থে (তৃপ্তযর্থে)--ফলানাং স্ুৃহিত?, সংদ্বিজস্ত কু্র্বন্ কুর্র্বাণো বা, 

অবায়ে * _ ত্রাঙ্ষণন্য কৃত্বা (কাধ্যমিত্যর্থঃ), তব্যে_ ত্রাক্ষণস্ত কর্তব্যম্, 

মমানাধিকরণে_ পাণিনেঃ স্ুত্রকারস্ত । উক্তস্ূত্রস্থ গুণবাচক-শব্ধের সহিত 

সমাসনিষেধ লইয়া বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাত্যায়ন 

গণবাচকশব্দসন্বন্ধে বাত্তিক করিয়াছেন-“ততস্থৈশ্চ গুণৈত৮ এবং “ন তু 

তদ্দিশেষণৈঃ” ( মহাভাত্, পৃঃ ৪১৩ কীল্হর্ণ)। ইহাদের তাৎপধ্য এইরূপ 

তংস্থ (অর্থাৎ কেবলগুণস্থ ) গুণবচন-শব্দের সহিত ঝষ্যন্ত স্তৃবনস্তের সমাস 

হইবে, কিন্তু গুণবাচক-শব্দ যদ্দি বিশেষণ হয় তাহা হইলে আর সমাস হইবে 

না। 'ত্রাঙ্গণবর্ণু, চন্দনগন্ধঃ, পটহশবা?, নদীঘোষ? ইত্যাদি স্থলে বর্ণাদি-শক 

কেবলগণস্থ বলিয়। সমাস হইয়াছে, কিন্তু 'ঘৃতম্য তীত্রো গন্ধঃ চন্দনস্থয মৃদু গ্ধ£” 

প্রভৃতি উদাহরণে তীব্রাদি-শব্দ গুণবাচক বিশেষণপদ বলিয়া ঘুতাদির সহিত 

উহাদের সমাস হইল না। উক্ত বাণ্তিকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাম্তকার বলিয়াছেন 

_গুণেনেতি প্রতিষেধং বক্ষ্তি তন্তায়ং পুরস্তাদপকর্ষঃ। কিং কারণং 

গুণেন নেত্যুচ্যতে ন পুন গুণবচনেন নেত্যুচ্যতে । নৈবং শক্যম্। ইহ হি ন 
স্যাং। কাকস্থ কার্চ্যম্। কণ্টকস্ত তৈক্ষ্যম্। বলাকায়াঃ শৌক্ুমিতি।+:'*" 

গণেন নেত্যুচ্যমানে ততস্থৈশ্চ গুণৈরিতি বক্তব্যম্। ততন্থৈশ্চ গুণৈরিত্যুচ্যমানে 

ন তু তদ্দিশেষণৈরিতি বক্তব্যম্।” (২২৮ স্ুত্রীয় মহাভাত্য )। উক্ত 

বাষ্টিকদ্বয়ের তাৎপর্য বিবৃত করিয়া ত্রিলোচন কাতন্ত্রপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন__ 

“গণবচনৈ স্তস্থৈঃ কেবলগুণস্থিঃ য্ঠী সমস্যতে । যথা চন্দনগন্ধঃ। গন্ধাদয়ো 

হি কেবলগুণ এব বর্তস্তে ন কদাচিদ গুণিনি।” (কাতন্ত্রসমাসপাদ, 

৪ টা পঞ্জী)। মীমাংসাবাপ্তিকে কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন__ 
ঃ 

পিপি 

্গ এ মানাল ভক্টোজি কিন্ত বলিয়াছেন_“ ূর্বততরসাহচধাৎ কুদবায়মেব গৃৃতে। 

তেন তদুপরীত্যাদি সিদ্ধমিতি রক্ষিতঃ 1” ( রক্ষিত অর্থাৎ মৈত্রেয় রক্ষিত )। 

২৯ 



২২৬ :._ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

“ন কদাচিৎ প্রয়োগোহস্তি চন্দনং গন্ধ ইত্যয়ম্। 

চন্দনস্যৈব গন্ধে! হি স্বপ্রধানং প্রতীয়তে। 

এবং রূপাদয়স্তম্মাৎ সমাসে। ন বিহন্যাতে ॥” 

এ ত্ত্রের টীকায় ছূর্গসিংহ বলিয়াছেন-_-“তন্মানির্ধারণপৃরণগুণসহিতার্থেত্যা- 

দীনাং লূত্রাণামিহ নৈবাদর ইতি। তথা চ পটশৌক্র্যাদীনাং ভাবপ্রত্ায়াস্তানা 

প্রযোগো ভট্টেনাপি নিশ্চিত ইতি।” ইহার প্রপঞ্চাতিপ্রায়ে ত্রিলোচন 

লিখিয়াছেন--“অতঃ শৌক্রাদিশব্দোইপি ভাবপ্রত্যয়ান্তঃ কেবলগুণবৃত্তিরেবেতি 

সমাসো ন বিহন্ততে । তথা চ ভট্রেনৈবোক্তম্__ 

“যদ1 গন্ধাদিভিস্তল্যা তেষামপি গুণস্থতা। 

পটশৌক্ল্যাদ্িবন্তেন সমাসোহপি তদেষ্যতে ॥” 

তদ্িশেষণৈস্ত গুণগুণিস্ৈ, সমাসো ন ভবতি। যথা পটস্য শুর গু? 

ইতি। শুক্লাদয়ো হি গুণযোগাদ গুণিনি বর্তস্তে কদাচিদ্ গুণেইপি। যদাহ 

জয়াদিতাযঃ__ 

কোদাচিকঃ প্রয়োগোহস্তি গোঃ শুকলো গুণ ইত্যয়ম্। 

তেনৈবমাদিশবেষু সমাসোইপি নিষিধ্যতে ॥* 

ন তু পটশৌক্লযাদিত্িতি স্থিতম্্।” (২৬৬ স্ত্রীয় কাতন্ত্রপঞ্জী)। ভায্যোক্ত 'তংস্সৈশ্চ 

গুণৈ ন” তু তদ্বিশেষণৈঃ ইহার ব্যাখ্যায় কালাপকগণের মধ্যে বাররুচসম্প্রদায 

যাহা বলিয়াছেন তাহার নিক্র্ষ এইরূপ--“ইহ গুণবাচকশব্দানাং দ্বয়ী রীতি: | 

কেচিদ্ গুণরূপেণৈব তিষ্টস্তি, অন্তে চ ( অভেদোপচারাদ্ গুণিসামানাধিকরণ্যাচ্চ) 

গুণিরূপেণ তিষ্ঠন্তি। তেষাং মধ্যে যে শব্দা গুণরূপেণ তিষ্ঠস্তি তত্র সমাস;। 

যে তু গুণিসমানাধিকরণা অপি, তেষু পূরণগুণেত্যাদিনা সমাসনিষেধে 

বক্ষ্যতে ৷ 
রি 

* “কদাচিৎ কঃ প্রয়োগোৎত্তি” ইত্যাদি পাঠও দৃষ্ট হয়। কোনও কোন মুগ 

সমস্ত ক্সোকটার আর এক প্রকার পাঠ আছে-_ 

“কদাচিন্ন গ্রয়োগোহন্তি গোঃ শুক্বো গুণ ইত্যয়ম্। 

তেনৈবমাদিযু গ্রাপ্তঃ সমাসোহ্য়ং নিষিধ্যতে ॥” 

জয়াদিত্যোক্ত ক্লোকের এরূপ পাঠ হইলে কিন্তু ত্রিলৌচনের সহিত বিরোধ হুইবে। 
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গুণবাঁচকশব্দের সহিত ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ, কিন্তু বৈশেধিকোক্ত রূপরসাদি 
শব সম্বন্ধে একটী কারিক। আছে-_ 

«“বৈশেধিকগুণ! নেহ সংখ্যাছুঃখসুখাদয়ঃ | 

গৃহীতা গোশতং সীতাছুঃখমিত্যা দিদর্শনাৎ ॥৮ 

কাতত্স্থ সমাসপাদের ২৬৬ স্থত্রীয় টীকায় ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন_-“বৈশেষি- 

কাণাং দর্শনে তু নৈতে গুণা ইতি সমাসো ন বিহন্যতে । বাক্যপদীয়ে চ 
স্বভাবার্থা এবৈতে যোগাঃ খলু নিশ্চিতা ইতি সংক্ষেপার্থ;।” এইভাবে গোশতং 
মংসুখম্ ইত্যাদি পদের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে । ক্রমদীশ্বর সুত্র করিয়াছেন 

_“অগন্ধাদে গুঁণঃ” (সংক্ষিপ্তসার, সমাসপাদ--৩১ সুত্র )। অর্থাৎ গুণবাচক- 

শব্দের সহিত ষঠীসমাস হয় না, কিন্তু গন্ধাদিশকের সমাস হইয়া থাকে। 
প্রয়োগরত্বমালাকৃৎ পুরুষোত্তম বিগ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন__“গুণে শুরলাদয়ঃ পুংসি 
গ্রণিলিঙ্গান্ত তত্বতীত্যন্বশাসনাচ্ছুকলাদিশব্ব| গুণিভাষণযোগ্যান্তি গুণবাচিভিং 

যষ্টী ন সমস্ততে | পটস্থ শুরুঃ। **-*-গুণমাত্রবাচকৈস্থ চন্দনসারঃ। ন ভবত্যপি। 
কাকম্য কার্চ০ম্।” এমন কি কালাপক শ্রীপতিদত্ত বলিয়াছেন-_“ভাষ্টে 

ত ভাবপ্রত্যয়ান্তেনাপি শৌক্ল্যাদিন। প্রতিষেধ এব প্রমাণম্।” ( কাতন্ত্রপরি শিক, 
সমাসপ্রকরণ, ৮৭ স্থত্রীয় বৃত্তি)। ভট্তোজি কিন্তু “তদশিষ্যং সংজ্ঞা প্রমাণত্বাং” 

(পাৎ ১২৫৩) এই পাণিনিস্তত্রস্থিত সংজ্ঞাপ্রমাণত্বশকের “সংজায়াঃ 
প্রমাণত্বং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বং তল্মাৎ এইরূপ বিগ্রহ ্বীকারপূর্ধক উক্ত শবকে 
গুণবাচকশবের সহিত সমাসনিষেধের অনিত্যত্বজ্কাপক বলিবার জন্য লিখিয়াছেন 

-_অনিত্যোইয়ং গুণেন নিষেধঃ। তিদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাং, ইত্যাদি 

নির্দেশাৎ তেনার্থগৌরবং বুদ্ধিমান্ব্যম্ ইত্যাদি সিদ্ধম”গ (৭০৫ স_সি 
কৌ*)। বন্ততঃ কিন্তু ভাষ্যকার কোথাও এরূপ গুণের সহিত সমাসনিষেধকে 

অনিত্য বলেন নাই। সেইজন্য নাগেশভট্ গুণনিষেধকে অনিত্য না বলিয়া 
প্রকারান্তরে ভাববচনশব্দের সহিত সমাসের সাধু স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন_“অর্থগৌরবমিত্যাদৌ তু অর্থগতং গৌরবমিতি মধ্যমপদলোপি- 
শমাসো বোধ্যঃ 1৮ ( শবেন্বুশেখর )। 

ভাগুরিমুনি গন্ধাদির ন্যায় শোক্ল্যাদি শব্দেরও কেবলগুণবৃত্তিত্ 
স্বীকারপূর্ববক বষ্ঠযন্তপদের সহিত উহাদের সমাস বিধান করিয়াছেন। তাহার 

নামে এই কারিকাটাও প্রচলিত আছে-_ 
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দমথ। গন্ধাদয়ঃ শব গুণমাত্রব্যবস্থিতাঃ | 

তথ শৌক্লাদয়স্তেন পটশৌক্রযাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥” 
ভাগুরির মতবাদ অন্ুসরণপূর্ব্বক ত্রিলোচন লিখিয়াছেন__“পুরগপ্তৃহি, 

তার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন” (পাত ২২1১১) ইতি প্রতিষেধো নাদ্রিয়তে। 
যদপি বলাকায়াঃ শৌক্লযং কাকম্ত কাঞ্চঠমিতি গুণেনোদাহ্ৃতং তদপ্যন্ুচিতম। 

ইহ বলাকাশৌক্ল্যমিত্যপি ভবত্যেব ।” এইরূপে পঞ্জীকার যে কেবল ৃত্রকার 

পাঁণিনির মত উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি “যদি বলাকায়াঃ..১... 

ইত্যাদি অংশে পতঞ্জজির মতও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কিন্তু সনাতনধন্মাবলম্বিগণ বলেন-__“নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতব ইতি 

মুনিত্রয়মতেনাদ্াত্বে সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ (শব্দানাম্ )৮ ( মহাভাম্বপ্রদীপ )। ইহা 

ব্যতীত ভাগুরি পতঞ্জলির পুর্ধবস্তী। ভাগুরি ভাগুরীর ভাতা । মহাভা্বে 

ভাগুরীর নাম দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে--“বণিকা ভাগুরী লোকায়তস্, 

.**বর্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য” (৭1৩1৪৫)। অতএব *যথোত্তরং মুনীনাং 

প্রামাণ্যম্” এই ন্যায়ান্ুসারেও ভাগুরিমুনির কথায় ভাষ্স্থৃতি খণ্ডিত হইতে 

পারে না। পঞ্জীকার “তৎস্থৈগৃপৈঃ» এই বাত্িকের অর্থ স্থুলতঃ গ্রহণপ্বক 

লিখিয়াছেন-_“তথ1 চ কাত্যায়নঃ । ততস্থৈ গুণৈঃ ষষ্ঠী সমস্তাতে-- ** | 

অতঃ শৌক্ল্যাদিশব্দোইপি ভাবপ্রত্যয়াস্তঃ কেবলগুণবৃত্তিরেবেতি সমাস ন 

বিহন্ততে |” 

উক্ত বাস্তিকের অর্থ ও তছুপরি ভাম্তাদির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে 

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বন করিতে হইবে। সম্প্রদায়বিৎ কৈয়ট এস্থলে বাতিক 

ও ভাষ্যের মধ্যে একপ্রকার সুন্দর সামপ্রস্ত বিধান করিয়াছেন। তাহা দেখিলে 

সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। তিনি লিখিয়াছেন-_-“তচ্ছব্েন সন্নিধানার্দ 

গুণ এব পরামৃশ্ততে । তেনায়মর্থঃ_ স্বাত্মনি যে গুণা অবস্থিতান্তৈঃ সহ সমাসঃ। 

ন চ স্থাত্মন্যবস্থানং গুণানাং সম্ভবতি, ভেদনিবন্ধনত্বানুখ্যস্তাধারাধেয়ভাবন্থ । 

সর্ধবস্তয চ গুণস্ত দ্রব্যাশ্রয়ত্বাংৎ। তম্মাদভিধানব্যাপারাপেক্ষয়া তংস্থত্বমুচ্যতে। 

ইহ কেচিদ্ গুণাঃ শব্দেন দ্রব্যানিফৃষ্টা এব প্রত্যায্যন্তে। ন তু ভ্রব্যন্তো' 

পরগ্রকত্বেন। যথা চন্দনত্ত গন্ধ ইতি সর্বদা বৈয়ধিকরণ্যমেব গুণগুণিনো 

নন কদাচিচ্চন্বনং গন্ধ ইতি সামানাধিকরণ্যং ভবতি। শুর্লাদয়ন্ত্ গুণা! 

কদাচিন্লিসষ্টরপাঃ শৰৈরুচ্যন্তে পটস্য শুরু ইতি। কদাচিদ্ দ্রব্যে ৈকত্বমাপর়' 
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শুরু: পট ইতি। তক্মাদ্ দ্বিবিধগুণসম্ভাবাং তস্থৈরিতি বিশেষণং রূপাদিগুণ- 
পরিগ্রহার্থম্ উপাত্তমিতি ব্রাক্ষণবর্ণাদয় উদাহরণম্। অথ বলাকায়াঃ শৌক্র্যমিতি 
সমাস; কন্মান্ন ভবতি। তংস্থং হি শৌক্রযম্। সর্বদা বৈয়ধিকরণ্যেন 
কবদ্ধাং। নৈষ দোষঃ। শৌক্শবেন শুর গুণোহভিধীয়তে শুরুশবস্ত 
দ্রবো বর্তমানস্ত তশ্মিন্নেব প্রবৃত্তিনিমিত্তে ভাবপ্রত্যয়বিধানাং। ন চাসৌ 
তংস্থঃ | অভেদাধ্যবসায়েন দ্রব্যং  প্রত্যনুরপ্রকত্বদর্শনাচ্ছরু; পট ইতি। 
অর্থন্ত চ তবস্থত্বমাপ্রীয়ত ইতি শব্দভেদেইপ্যর৫থস্যাভেদানাস্তি শুর্ুস্তয গুণস্য 

তংস্থৃম। রূপবান পট ইত্যাদৌ তু নাস্তি গুণগুণিনোরভেদাধ্যবসায়ঃ | 

ভেদাশ্রয়েণেব মত্র্থীয়প্রয়োগাদিতি রূপস্ত তংস্থত্বমব্যাবৃত্বমিতি পটরূপমিতি 
সমাসো ভবত্যেব ।” (২২৮ স্ুৃত্রীয় প্রদীপ) । কৈয়টের ব্যাখ্যান দেখিলে মনে হয় 

যে, ভাবপ্রত্যয়ান্ত এবং কেবলগুণস্থ শব্দের মধ্যে উক্তরূপ ভেদ ন্বীকার করায় 

ভাযকার ভাবপ্রত্যয়াস্তশব্দের সহিত ষ্ঠীসমাস নিষেধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও 

ভাবপ্রত্যয়ান্তশব্দ দ্রব্যাত্ব*গুণের অবস্থাবিশেষমাত্র। ভানপ্রতায়ের দ্বারা 

দব্যাত্বগ্তণের আকারভেদ হইলেও মূলে কিন্তু উহা! ভিন্নপ্রকৃতিক হয় না। 

লৌকিক উক্তিও আছে__“ছিন্নেহপি পুচ্ছে শ্বা শ্বৈব ন চাঙ্বো ন চ গর্দভঃ৮। 
ভাবপ্রত্যয়ান্তশব্দ গন্ধাদির ন্যায় কেবলগুণস্থ নহে বলিয়! উহার ষষ্টী সমাস 
হঈবে না ইহাই তাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য । 

(৬) সপ্তমীতৎপুরুষ। সপ্তম্যন্তের সহিত ম্ুবস্তপদের যে সমাস হয় 

ভাহাকে সপ্তমীতৎপুরুষ বলে, যেমন--অক্ষেযু শৌগুঃ অক্ষশৌগ্ঃ। সকল 
সপ্তম্ন্তপদের সমাস হয় না । সেইজন্য পাণিনি সুত্র করিয়াছেন_-“সপ্তমী 
শৌট্ঃ, (২১1৪০)। শৌও ভিন্ন অন্য শব্দেরও সপ্তমী সমাস হয় বলিয়া 

কাত্যায়ন বাণ্তিক করিলেন__“শৌগ্ডাদিভিরিতি বক্তব্যম্।” ভাত্তকার কিন্ত 
এম্থালে উক্ত বাত্তিকের আনর্থক্য প্রতিপাদনপূর্বক স্ুত্রকারকেই সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_-*.."..*** ন বক্তব্যম। বহুবচননির্দেশা- 
চ্ছৌগ্াদিভিরিতি বিজ্ঞাস্ততে |” ( মহাভাষ্য, পৃঃ ৩৯১ কীল্হর্ণ )। 

কালের প্রগতিহেতু ভাষার পরিবর্তন হওয়ায় শৌগ্াদিগণব্যতিরিক্ত 
তি ট অপ্তমীসমাস দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিয়। কালাপকগণ লিখিয়াছেন__ 

শা শিপ 

নে গ্পা গুণে গুণিনি চ চট বর্তজে তে ব্যাপ্পণাঃ | যগ! পাট শুরু: জলম্য 
শতমিত্যাদি।, 



২৩০ ব্যাকরণদর্শলেয় ইতিহাস 

“শৌত্াদদিভিন্সৈশ্চ সমাসেন ভাব্যম। এবং পরেষাং গণপাঠোইনর্থক' 
( সমাসপাদ-__২৬৬ স্বত্রীয় টাকা ), “শৌগ্ডাদিভিরহ্োষ্চ শিষ্টপ্রযুক্তঃ সমাসো দৃশ্যত 
ইতি “সপ্তমী শৌগ্াদিভিঃ, (পাণ ২১৪০ ) ইত্যনর্থকম্। তথেতি “সিদ্ধ 
পরুবন্ধৈশ্চ' (পাণ ২১1৪১) ইত্যপি ন বক্তব্যমিতি ভাব?” ( সমাসপাদ-_-২৬৬ 

সৃত্রীয়পঞ্জী )। মৌদগ্ধবোধগণ কিন্তু কালাপকদের ম্যায় কেবল কটাক্ষ না 

করিয়া ন্যুনতাপুরণেরই চেষ্টা করিয়াছেন । শৌগ্াদির আকৃতিগণত্ব দেখিয়া 

রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন__ 

“শৌগ্াদি থা 

শৌপগ্ত-কিতব-সংবীত-প্রবীণ-ব্যাড়-পণ্তিতাঃ। 

সিদ্ধ: সাহসিকো। দক্ষশ্চতুরো নিপুণঃ পটুঃ। 

কুশলশ্চপলো ধূর্ত: শুফষপক্কাবধীত্যপি। 

মধ্যার্ধান্তস্তথ! বন্ধ; পরে শিষ্টপ্রয়োগতঠ ॥” 

“্ধবাজেক্ষণ ক্ষেপে” (২1১৪২) এই পাণিনীয়স্থজ্রের কেবল শব্বগত অর্থ 

লক্ষ্য করিয়। পপ্জীকার লিখিয়াছেন_-“তথ ধ্বাজ্কেণ ক্ষেপ' (পাত ২১৪২) 

ইত্যপি ন বক্তব্যম। ধ্বাজ্ষপধ্যায়েণাপি ক্ষেপে সমাসোইভিধানাং।” 

( সমাসপাদ--২৬৬ স্ত্রীয় পঞ্জী )। বস্তুতঃ স্ত্রস্থ ধ্বাজ্শব্দের অর্থগ্রহণেই 

আচাধ্য প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে, কারণ বাণ্তিককার বলিয়াছেন-__“ধ্বাজেক্ষণেত্যথ- 

গ্রহণম্”। পাণিনিসম্প্রদায়ে এইরূপে তীর্থকাকঃ নগ্রবায়সঃ ইত্যাদি পদের 

সাধুত্ব অত্যুপগত হইয়াছে। তীর্থকাকশব্ধের অর্থ লইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন_ 

“তীর্থকাক ইতি। ক্ষেপ ইত্যুচ্যতে ক ইহ ক্ষেপো নাম। যথা তীরে 

কাকা ন চিরং স্থাতারো৷ ভবস্তি, এবং যো গুরুকুলানি গণ্ধা ন চিরং ভিষ্ঠতি স 

উচ্যতে তীর্থকাক ইতি।” ( মহাভাধ্য__পৃং ৩৯১, কীল্হর্ণ )। তাংপধাত; 

এস্থলে অনবস্থিতি ( অস্থিরতা ) নিন্দাস্ুচক। নিন্দা বুঝাইলে পাত্রেসমিতাদি 

শব্দে সপ্তমীসমাস হয়। সমস্তমান পদ হইতে নিন্দার জ্ঞান হয় ন 

বলিয়া ইহার! নিত্যসমাস। নিত্যসমাসের স্বপদবিগ্রহ হয় না। সেইজগ্ 

উক্ত হইয়াছে__ 
“স বাক্যো যঃ সমাস: স্যাৎ স বিকল্পঃ সুসম্মতঃ। 

বাক্যাভাবে তু নিত্যং স্তাদিতি শব্ববিদো বিছুঃ ॥” 



| _ উপৌদ্ঘাত ২৩১ 

পাত্রেসমিতাদি*শব্দ আকৃতিগণ । সেইজন্য মৌগ্ধবোধেরা বলেন__ 

“পাত্রেসমিতা আখনিকবকো মাতরিপুরুষ উড়ুস্বরমশকাঃ। 
পিণ্তীশুরো গেহেবিজিতী গেহেনদ্বী গেহেনত্বী ॥ ৭ 

স সঃ ্ সং সং সং নং 

কর্ণেচুরচুরাশ্চৈব কৃপমগ্ডক ইত্যপি। 
কর্ণেটিরিটিরা! গেহেপ্রগল্ভোইন্ে প্রয়োগতঃ ॥৮ 

শাকটায়নব্যাকরণে কিন্তু কর্ণেটিরিটিরা কর্ণেচুরচুরা-এই দুইটি শবের ভিন্ন- 

পাঠ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য গণরত্বমহোদধিতে বদ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
“শাকটায়নস্তর; কর্ণেটিরিটিরিঃ কণেচুরুচুরুরিত্যাহ। অনয়োশ্চ ব্যাখ্যা । কর্ণে 
কিমপি জল্লিত্বা জীবতি। নাশ্তয বিক্রম ইতি ক্ষেপঃ। টিরিটিরি 
ুরুচুধিত্যন্থকরণশব্দৌ৷ তদাকারিণি ব্যবহিয়েতে |” (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০৪ 
কারিকার ব্যাখ্য। )। | 

(৭) একদেশিতৎপুরুষ। অবয়বীর সহিত পূর্ধবাদি শব্দের যে সমাস 

হয় তাহাকে একদেশী সমাস বলে, যেমন- পূর্ববং কায়স্ত পূর্বকায়ঃ ইত্যাদি । 
এ বিষয়ে পাণিনি সুত্র করিয়াছেন_-“পূর্বাপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে” 
(২২১)। একদেশিসমাস যঠীসমাসের অপবাদ। কারণ স্ুত্রস্থ প্রথমাস্ত 

* “পাত্রেসমিতা দয়” ( পাঃ ২।১।৪৮)। 

1 এ সকল শবের অর্থ প্রচলিত নহে বলিয়! উদাহরণন্বর্ূপ কতকগুলির মর্থ নিয়ে 

গ্রদত্ত হইল-_ 

পাত্রে ভোজনব্যাপারে সমিতাঃ সঙ্গতা ন পুনঃ কচিৎ কার্যে পাত্রেসমিতাঃ | 
আথনিকে খাতে বক ইব আখথনিকবকঃ, বকো। যথা থাতগতমেব ভক্ষয়তি তদ্ধদ যো 

গৃহগতমেব ভক্ষয়তি নান্তত্র গচ্ছতি সঃ। মাতরিপুরুষঃ প্রতিষিদ্ধসেবীতি কেচিৎ। তন্ন। 
অস্মস্মতে তু মাতৃসন্নিধাবেব যঃ পৌরুষং প্রকাশয়তি নান্তত্র স মাতরিপুরুষঃ কাপুরুষ 
হযর্ঘ:। উড়স্থরে মশকা ইব একথা উড়,হ্বরমশকা:, যথা উড়্বরমধ্যে মশক! একথা 
এব শাগ্ৎ পশ্থস্তি তথা যে অনৃষ্টদেশান্তর! স্ত ইত্যর্থঃ। পিগ্যাম্ ভোজনব্যাঁপারে শুরঃ 

পিশ্ীশূরঃ, অন্তকার্ধ্যাক্ষমঃ ইত্যর্থ:। ইত্যাদি। 

+ এখানে শাঁকটায়নশস্বদ্বারা অভিনবশাকটায়নই উদ্দিষ্ট হুইয়াছেন। 
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পূর্বাদি শব্দ উপসর্জন বলিয়া একদেশিসমাসে সমস্তমান ঝষ্ট্যস্ত পদের পর. 

নিপাত হইয়া! থাকে। পপূর্ববাপর-"*”( পাণ ২২১) ইত্যাদি স্বৃত্র না থাকিলে 
“কায়পূর্ববঃ৮ এইরূপ অনিষ্টপদ দুর্বার হইয়! পড়িত। 

কেহ কেহ বলেন_“পূর্বশ্চাসৌ কায়শ্চেতি পুর্র্বকায়ঃ” এইরূপ 
কম্মধারয়ের দ্বারা পূর্ববকায়শব্দ যখন সিদ্ধ হইতে পারে তখন একদেশ 
সমাসকে ষণ্টীসমাসের অপবাদ বলা নিপ্রেয়োজন, আর “সমুদায়ে হি বৃস্বা 

শব্দা অবয়বেষপি প্রবর্তস্তে' এই ্যায়ান্থুসারে কায়শব্দের কায়াবয়ববাচিত 
স্বীকার করিলে পুব্বাদিশব্দের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য অন্ুপপর় 
হয় না। ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ সুত্রে যখন একদেশী অর্থাং 

অবয়বীর সহিত সমাসের নির্দেশ আছে, তখন পুর্বাদি শব্দকে একদেশ- 
বাচক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে৷ সম্বন্ধিশব্দদ্বারা নিয়তই প্রাতিযোগিপদের 

জ্ঞান হয়। অতএব এস্থলে যখন অবয়বাবয়বিসন্বদ্ধ দ্যোতিত হইতেছে 

তখন অবয়বিশবে বণ্ঠী বিভক্তিই হইবে। ষষ্ঠী বিভক্তি হইলে "ষষ্ট" 
( পা” ২২৮) এই স্বুত্র দ্বারা লমাসের প্রাপ্তি থাকায় একদেশিসমাসকে ধা 

সমাসের অপবাদ বলা নির্দোষ হইয়াছে । একদেশীর অন্যান্ত উদাহরণ 

যেমন _মধ্যাহ্ঃ সায়াহঃ, মধ্যরাত্রঃ, অর্ধপিপ্ললী, দ্বিতীয়ভিক্ষা, মাসজাত: 

ইত্যাদি । 
(৮) নঞততপুরুষ। সুবস্তপদের সহিত নঞঅব্যয়ের যে সমাস 

হয় তাহাকে নঞ্তৎপুরুষ বলে, যথাঁ_ন ব্রাক্ষণঃ অব্রাহ্গণঃ অর্থাং 

্রাহ্মণসদূশ | ভাষ্যকার ইহাকে উত্তরপদপ্রধান সমাস বলিয়াছেন। পাণিনি- 

সম্প্রদায় বলেন যে, নঞ,দ্বারা আরোপিতত্বই দ্যোতিত হয়। অতএব অব্রান্মণ- 

শবের দ্বারা 'আরোপিতত্রান্মণত্ববান্ঠ এইরূপ জ্ঞান হইবে। ফলে অবশ্ন 

উহ৷ 'ত্রাহ্মণভিন্ন” এই প্রকার অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে । 
নঞ্চের অর্থ দ্বিবিধ__পর্যতদাস এবং প্রসজ্যপ্রতিষেধ। কুমারিলের 

মীমাংসাবাত্তিকে ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 
“প্রধানত্বং বিধে ধত্র প্রতিষেধেইপ্রধানতা । 

পধুর্যদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নএ.॥ 
অপ্রাধান্যং বিধে ধত্র প্রতিষেধে প্রধানতা । 
প্রসজ্যপ্রতিষেধোহসৌ  ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ.॥” 
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ঈহার তাৎপর্য এইরূপ-যেস্থলে বিধির প্রাধান্ত এবং প্রতিষেধের 
অগ্রাধান্ত আছে, তথায় পর্যুর্যদাঁস নএঞ, বুঝিতে হইবে। এই জাতীয় নঞএর 

অন্থয় উত্তরপদের সহিত হইয়া থাকে। পরম্পরসাপেক্ষ বলিয়া পর্যযদাস 
নঞএর সহিত পরপদের সমাস হয়। “গুরোরনৃতোহনজ্তাম্যাপ্যেকৈকস্** 

( পাণ৮।২/৮৬) এই সুত্রস্থ 'অনৃতঃ পদটা পধু্তদস্ত। ন খতঃ অনৃতঃ ( অর্থাৎ 

বন্তির)। উক্ত স্থত্রের অর্থ এইরূপ--খকার ভিন্ন অনন্ত্য গুরুত্বরের প্রুত হয়। 
ধকারের পুত হয় না এইরূপ অর্থ নহে। অতএব এখানে বিধির প্রাধানা ও 

প্রতিষধের অপ্রাধান্য সচিত হওয়ায় পযুর্যদাস নঞ. হইয়াছে । এইরূপে 'চাদয়ো- 
ইত (পাণ 918৫৭) এই সুত্রস্থ অসত্বশবে পর্যুর্দাস নঞ. হইতে পারে। 

সেইজন্য ভাষ্যকার লিখিয়াছেন_-“কিং পুনরয়ং পধুর্যদাসঃ | যদন্যৎ সব্ববচনা- 
দিতি।” ( মহাভাষ্য-- প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৪১, কীল্হর্ণ)। আর যেস্থলে বিধির 

অপ্রাধান্য ও প্রতিষেধের প্রাধান্য প্রতীত হয় তথায় প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ. 

বুঝিতে হইবে । এই প্রকার নঞএর অন্বয় ক্রিয়ার সহিত হইয়া থাকে। 
। দন নিধারণে” (পাৎ ১২১০) এই স্ৃত্রের নঞ প্রসজ্যগ্রতিষেধ। ইহার 
অর্_নিধারণে যা ষষ্ঠী সা ন সমস্যতে। নির্ধারণে যে ষষ্ঠী হয় তাহাতে 
মমাসের প্রাপ্তি থাকায় উক্তস্থত্রদ্ধারা তাহার নিষেধ করা হইয়াছে । অতএব 
এখানে বিধেয়ের অপ্রাধান্তয এবং প্রতিষেধেরই প্রাধান্য সচিত হইতেছে বলিয়া 
প্রমজা প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে। স্ত্রস্থ নঞ অন্থুক্ত “সমস্যতে” এই ক্রিয়াপদের 
সহিত অন্থিত, নিধ্ধারণশঝের সহিত নহে। পরস্পর সাপেক্ষ নহে বলিয়া 
নিধারণ শকের সহিত নঞ্জের সমাস হয় নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়ায় 
অগমকত্বহেতু প্রসজ্যপ্রতিষেধে সমাস হয় না। এইরূপে “কিপ্চিদপি ন 

কুর্বাণ* “একাদশ্যাং ন তুঞ্জীত” ইত্যাদি স্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধের নঞ সমাস 
হয় নাই। ভাল, ক্রিয়ার সহিত অধ্বয়হেতু যদি সমাস ন| হয়, তাহা হইলে 
কিরূপে 'ন পশ্যতি ইত্যর্থে অসূরধ্যম্পশ্যানি মুখানি, পুন নন গীয়ন্তে অপুনর্গেয়াঃ 
শ্লোকাঃ শ্রাদ্ধং ন ভূঙক্তে অশ্রান্ধভোজী ব্রাহ্মণ: ইত্যাদি পদের , সাধুত্ 

সিদ্ধ হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ক্রিয়ার সহিত সন্বন্ধই সমাস- 
নিষেধের কারণ নহে, অগমকত্ই সাধারণতঃ সমাসের বাধক হয়। অতএব 

অসুধ্ম্পশ্যানি' ইত্যাদি পদে বিধিবলে সমাস হইতেছে বলিয়া গমকত্ব আছে 

এবং 'কিঞ্িল্প কুর্ব্বাপঃ ইত্যাদি স্থলে সমাস ইষ্ট নহে বলিয়া গমকত্ব নাই_ 
১4 
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এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ আবার উক্ত উদাহরণগুলিতে পধু্দাস নধ 
স্বীকার করেন। তাহাদের মতে উক্ত পদগুলির অর্থ হইবে এইবূপ_ 
অন্ূর্ধ্যম্পশ্যানি মুখ্যানি সূর্ধ্যবিষয়কদর্শনবন্তিন্নানি মুখানি, ০০৪ 
ভিন্নাঃ শ্লোকা:, শ্রাদ্ধকন্মকভোজনবস্ডিনে! ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি । 

প্রাচীনেরা নঞ্জের ষড়বিধ অর্থ স্বীকার করিতেন, যথা-_ 

“৪. “তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা । 

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর9৫থাঃ ষট্ প্রকীন্তিতাঃ ॥” 

ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন_ অত্রান্গণঃ (ব্রাহ্মণসদৃশ ), অপাপম্ (পাপের 

অভাব), অঘটঃ পটঃ (ঘট হইতে অন্য অর্থাং পট), অন্ুদরী কন্টা 

( অল্পোদরী ), অকেশী বেশ্টা ( অপ্রশস্তকেশী ), অস্থরঃ ( স্ুরবিরোধী ) 

ইত্যাদি। 

“ন লোপো। নঞ১” ( পাণ৬।৩।৭৩ ) এই শ্রত্রান্থসারে উত্তরপদ পরে 

থাকিলে নঞ্চের নকারের লোপ হয় এবং কেবল অকার অবশিষ্ট থাকে 

যেমন- ন ব্রাহ্মণে। অব্রাঙ্গণঃ। কিন্তু উত্তরপদ স্বরবর্ণ হইলে উক্ত অকারের পর 
“তস্মান্নডচি” (পাণ্৬৩।৭৪ ) এই স্ত্রান্থসারে মুভাগম হয়, যেমন-_ অনস্বঃ। 

কতকগুলি শব্দে আবার নঞ্জের প্রকৃতিভাবও দৃষ্ট হয়। সেইজন্য পাণিণি 
সুত্র করিয়াছেন_-“নভ্রাণনপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু 

পরকত্যা” (পা* ৬৩৭৫ )। এই সকল শব্দ লইয়! একটী কারিকাও আছে__ 

“নখ-নন্ষত্র-নাসত্যা1-নবেদা-নমুচিন্ন পাৎ। 

নভ্রাণনমেরুত্ন কুলনাকনব্রনপুংসকম্ ॥” 

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে__ 
“নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রে। নাসত্যা নক্ষত্রং নপাদে নভ্রাট। 

নপুংসকং বৈ নমুচি নঁখং চ নাদেশমেতেষু বদস্তি ধীরাঃ ॥” 

(৯) উপপদতৎপুরুষ। অতিঙস্ত সমর্থ পদের সহিত স্থুবস্ত উপপদের * 
চপল -. ৮ শশী টাটা টিিিশীশিশীশ শাঁ্শিশীীশ্শী টিটি শি ৮টি টেট শাশাারা টি ০০ 

* পাণিনিব্যাকরণে উপপদশব্টী পারিভাষিক | সেইজনত পািনি সুত্র করিয়াছেন 

"তজ্রোপপদং সপ্নীস্থম্ত (৩1১৯২ ) অর্থাৎ প্রত্যয়বিধায়ক সুত্রে সপ্রম্যন্তপদবাচ্য পদে? 
উপপদসংজ্ঞা হয়। +কর্মপ্যণ৩, )( পা* ৩২।১)-_ইহা অপববিধায়ক হুত্র। সুত্রে 'কর্মণি'গ' 

সপম্যন্ত। এই সংম্য্তপদবাচ্য কর্শবাঁচক যে কুস্তাঁদিপদ তাঁহার উপপদ সংজ্ঞা হবে 
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ঘে সমাস হয় তাহাকে উপপদসমাস বলে (“উপপদমতিও» পা* ২২১৯), 

যেমন_ কুস্তং করোতীতি কুস্তকারঃ। ইহা! সমাসের বিগ্রহ নহে, ব্যাখ্যানমাত্র। 

কপ্তকার-পদের অলৌকিক প্রক্রিয়াবাক্য এইরূপ হইবে_কুস্ত অস্ কার। 
কৃপ্তশবে কৃঘ্যোগা! ষষ্ঠী হইয়াছে বলিয়া সমাসে কোনও বাধা নাই *। “কার' 
এই নামের উত্তর সুপ প্রাপ্তির পূর্বেই কুন” এই উপপদের সহিত সমাস হইবে 
_ইহ| জানাইবার জন্যই স্ুত্রকার “উপপদমতিউ৮ (২২১৯) স্মৃত্রে 

'অতিঙঃপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা “সহ স্ুপা” (পা১১৪) এই 

মুর হইতে কেবল 'সুপা'পদের অন্ুবৃত্তি নিবৃত্ত হয় নাই, “গতিকারকোপপদানাং 
কৃষ্টিঃ 'সহ সমাসবচনং প্রাক স্ুবুৎপত্বেঃ৮ (২1২১৯ মহাভাষ্য ) এই প্রাচীন 
পরিভাষাটাও সিদ্ধ হইয়াছে। এই পরিভাষার দ্বারা ব্যাজ্রী, অশ্বক্রীতী, 

কচ্ছণীপ্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। “কচ্ছগী'পদে উপপদ সমাস হইয়াছে। 

কচ্ছপীপদে উক্ত পরিভাষার প্রবৃত্তিসম্বদ্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক 

নহে। কচ্ছ অর্থাৎ তীর। তস্মিন পিবতীতি কচ্ছগী। দন্ুপি স্থঃ” এই 

শৃত্র হইতে ন্সুপি'পদকে যোগবিভাগ করিলে পাধাতুর উত্তরও কপ্রত্যয় 

£ইতে পারে । অতএব প্রত্যয়যোগ করিলে পদ হইবে পিবতীতি পঃ। 
এই পি'শবের উত্তর সুপ. যোগ করিবার পূর্ব্বেই “কচ্ছ' শব্দের সহিত সমাস 
করিতে হইবে। সমাসের পূর্বে স্বুপপ্রাপ্তি ঘটিলে তৎপূর্ব্বে লিঙ্ষজ্ঞান 
হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বার্থ দ্রব্য লিঙ্গ সংখ্যা কারক-- ইহাদের 

রুমিক জ্ঞানই যুক্তিসিদ্ধ। প"শব্ে লিঙ্গসংযোগ করিতে হইলে আবন্তত্ব- 
হেতু উহার উত্তর টাপ্ করিতে হয়, ভীষ্ নহে। কারণ জাতিলক্ষণ না 
থাকিলে ভীষ, হয় না এবং কেবল “প”্শব্ জাতিবাচক নহে । ফলে 

'কচ্ছপা” এই টাবন্ত অনিষ্ট পদ দুর্বার হইয়া পড়ে। কিন্তু উক্ত পরি- 

শাধানুসারে সমাস করিলে সুবুৎপত্তির পূর্ব্বেই কিচ্ছপ” শব্দ পাওয়া যায় 

এবং “কচ্ছপ”শব্দ জাতিবাচী বলিয়া তহুত্তর জাতিলক্ষণ ভীষ প্রত্যয়ের 
কোনও বাধা হয় না। কচ্ছপী'প্রভৃতি শব্দের সাধুত্ব এইরূপে পাণিনি- 

সশ্রদায়ে অভ্যুপগত হইয়াছে । 

কুস্তস্ত কার, ইত্যাদি স্থলে যঠীসমাস ও উপপদলমাস উভয়ের 
স্পা ক রা 

* “কৃষ্ঠোগা চ যী সমশ্যত ইতি বক্তব্যম্” ( মছাঁভাগ্ঘ-_১ম খণ্ড পৃঃ ৪১২, কীল্তর্ণ,)। 
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প্রাপ্তি হইতেছে, কারণ উভয়ই তুল্যবল। সেইজন্য এখানে “বিপ্রতিষেধে 

পরং কাধ্যম্” (পাণ ১৪1২) এই পরিভাষাস্ৃত্রের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপা- 
যাস্তর নাই। বান্তিকও হইয়াছে__“যস্ঠীসমাসাহুপপদসমাসো! বিপ্রতিষেধেন।” 
ইহার ব্যাখ্যায় ভাঘ্যকার বলিয়াছেন-__“্ষষ্ঠীসমাসস্তাবকাশঃ । রাজ্ঞঃ পুরুষে 
রাজপুরুষঃ। উপপদসমাসন্তাবকাশঃ। স্তস্বেরমঠ। কর্ণেজপঃ |  ইহোভয়। 

প্রাপ্পোতি। কুস্তকারঃ নগরকারঃ। উপপদসমাসো ভবতি বিপগ্রতি- 

ষেধেন।” ( মহাভাষা__প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪১৮, কীল্হর্ণ )। 

(১০-১১) প্রাদি ও গতিতৎপুরুষ । পাঁণিনি স্বুত্র করিয়াছেন . 
“কুগতিপ্রাদয়ঃ” (২২১৮) অর্থাৎ সমর্থপদের সহিত কু-এই অব্য 
গতিসংজ্ঞক শব ও প্রাদি অব্যয়ের নিত্য তৎপুরুষ সমাস হইবে। ক্রিয- 

যোগে প্রাদির গতিসংজ্ঞ! হয়, কিন্তু ক্রিয়াযোগের অভাবেও প্রাদির সমাস হষ্টয়। 

থাকে বলিয়। সুত্রে গতি হইতে প্রাদির পৃথগগগ্রহণ হইয়াছে। সেই জন্য 

ভাট্রোজিও বলিয়াছেন-_প্রার্দিগ্রহণমগত্যর্থম” । অতএব দেখা যাইতেছে যে, 

অক্রিয়াযুক্ত প্রাদির সহিত যে সমাস হয় তাহাকে প্রাদিততপুরুষ বলে। 
প্রাদিঘমাস লইয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন-_“প্রাদয়ে। গতাগ্র্থে প্রথময়।।' যেমন, 

প্রগত; আচাধ্য প্রাচাধ্যঃ (009 1869 0:09890) । অন্বপদবিগ্রহ বলিয়। ইচ্ঠার। 

নিত্যসমাস । আচাধ্যশব্দ ক্রিয়াপদ নহে, সুতরাং এস্থলে প্রাদির গতি 

হইতে পারে না। এইজন্য স্থত্রকার প্রাির পৃথগ উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রাদিতৎপুরুষের অন্যান্য উদাহরণ, যেমন-_“অতিক্রান্তো মালামতিমাল; 

অবন্তুষ্টঠ কোকিলয়া অবকোকিলঃ” ইত্যাদি । কর্মপ্রবচনীয়ের কিন্ত 

প্রাদি সমাস হয় না। সেইজন্য বাত্তিক হইয়াছে--“কর্ধ প্রবনীয়ানা; 

প্রতিষেধ” | 

“প্রাদয় উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” (১181৫৮-৫৯ ), এগতিশ্৮” (১81৬০) 

ইত্যাদি স্ুত্রদ্ধারা পাণিনি প্রাদির উপসর্গসংজ্ঞা ও গতিসংজ্ঞা বিধান 

করিয়াছেন। পাণিনীয়েরা “উপপদমতিঙউ» (২২১৯) এই স্বৃত্র হঠঙে 

'অতিঙ*পদ অপকরণ করিয়া “কুগতিপ্রাদয়ঃ” (২1২১৮) এই পূর্বক 

গতির সহিত উহার যোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে, উপপন্ন 2 

যে, ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞা বিহিত হইলেও তিঙস্তের সহিত গতির সমাস 

হইবে না। সেইজন্য প্রকরোতি, উরীকরোতি, খাটকরোতি__ইত্যি 
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স্থলে পরপদ তিওস্ত হওয়ায় ইহাদিগকে অসমস্ত পদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে 
হইবে। গতিতৎপুরুষের উদাহরণ যেমন__উরীকৃত্য, শুক্লীকৃতয, পটপটাকৃত্য। 

এই সকল শব্দ সম্বন্ধে পাণিনি সুত্র করিয়াছেন__“উধ্যা দিচিডাচশ্চ” (১৪৬১) 

অর্থাৎ ক্রিয়াফোগে উধ্্যাদিশব্দের এবং চি, বা ডাচ, প্রত্যয়াস্ত শবের গতিসংজ্ঞা 

সয়। গতিসম্বন্ধে অন্যান্য বিধি আকরে দ্রষ্টব্য । 
ূর্বেব যাহা বলা! হইল তন্দারা উপপন্ন হয় যে, যেস্থলে গতিসংজ্ঞার 

বিধান নাই এবং যেস্থলে প্রাদি তিওন্তের সহিত যুক্ত, তাহাদের কেবল 

টপসর্গসংজ্ঞা হইবে । যেমন--প্রভবতি, অপকর্ষতি ইত্যাদি। এখানে প্র 

এবং অপ উপসর্গ । উপসর্গের সহিত সমাসের বিধান নাই বলিয়া এ স্থলে 

সমাস হয় নাই--এইরূপ বুঝিতে হইবে | এপ্রণমতি, পরিণমতি” ইত্যাদি 

সবলে যে সমাস হয় নাই তাহা! আমরা “উপসর্গাদসমাসেহপি ণোপদেশম্য” 

(৮9১৪) এই পাণিনীয় সুত্র হইতেই জানিতে পারি। উক্ত স্থৃত্রের 

অর্থ এইরূপ- উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর ণোপদেশ ধাতুর নকারস্থানে 

অসমাসেও ণকারাদেশ হইয়! থাঁকে। কিন্তু গ্রগতা নায়কা অস্মাদ দেশাং__ 

এ বাক্য হইতে 'প্রনায়কো দেশঃ? (প্রাদিতৎ ) এইরূপ পদ হইবে। কারণ 

এস্কলে প্রাদির উপসর্গত্ব নাই বলিয়! উক্ত সূত্রদ্ধারা ণকারাদেশ হইল না। 

ক্রিয়াযোগে গত্যুপসর্গসংজ্ঞার প্রয়োজন লইয়া কাত্যায়ন বান্তিক 
করিয়াছেন__-“প্রয়োজনং ঘঞ্ ষত্বণতে” (মহাভাম্য_-১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪২, কীল্হর্ণ )। 

হার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“ঘঞ.। প্রবৃদ্ধো ভাবঃ প্রভাবঃ। 

“***অন্থুপসর্গে (পাত ৩৩২৪) ইতি প্রতিষেধো মা ভূৎ। যত্বম। বিগতাঃ 

সেচকা অন্মাদ্ গ্রামাদ্বিস্চকো গ্রামঃ।  উিপসর্গাৎ-**৮ (পাত ৮৩৬৫) 

ইতি যত্বং মা ভূৎ। ণত্বমূ। প্রগত। নায়কা অন্মাদ্ গ্রামাৎ প্রনায়কো গ্রামঃ 

'উপসর্গাৎ..._- (পাণ ৮৪1১৪) ইতি পত্বং মা ভূং।” (মহাভাম্ব_১ম খণ্ড পুঃ 
৩৭২, কীল্হর্ণ )। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে__উপসর্গনিমিত্তক যে সকল 
বিধিনিষেধ অষ্টাধ্যায়ীতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাদের প্রবৃত্তি 

নিবারণ করিবার জন্যই শৃত্রকার এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 

প্রভাব শব্ধের প্র উপসর্গ নহে, কারণ উপসর্গের লক্ষণসন্বন্ধে সুত্রকার 

বলিয়াছেন__“উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” (পাণ ১181৫৯)। 'ভাবশব্দ ক্রিয়াবাচক 

পদ নহে বলিয়া 'প্রাশব্দের উপসর্গত্ব সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য এখানে 
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প্রাদি সমাস হইয়াছে । ণত্ববত্ব লইয়া! ভাস্তকার যে সকল উদাহরণ দেখাইয়াছেন 

তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 

কর্মধারয় *। ততপুরুষসমাসে সমস্যমান পদদ্ধয় সমানাধিকরণ 
(001190%6%9) হইলে সেই তৎপুরুষসমাসকে কন্মধারয় ণ বলে। সেইজন্ব 
পাণিনি স্থত্র করিয়াছেন--“তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ” (১২৪২ )। 

রামশ্চাসৌ ইঈশ্বর্চেতি রামেশ্বরঃ--এখানে রামত্ব ও ঈশ্বরত্ব একটামাত্ 
আধারকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া কন্মধারয় হইয়াছে । অধিক্রিয়েতে 

গুণকন্মমণী অস্মিন্নিত্যধিকরণং ভ্রব্যম্ অর্থাৎ গুণ বা কর্মের আশ্রয়ভূত পদার্থকে 

অধিকরণ বলে। সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একার্থতা। এ সম্বন্ধে ধারাধিপতি 

ভোজদেব প্রণীত সরন্বতীক্ঠাভরণ $ নামক ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ বৃত্তিকার নারায়ণ 
দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন-_-“ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্ত শব্দস্যৈকন্িননর্থে বৃত্তিঃ সামানাধি- 

করণ্যম” (৩২৭৫ স্ৃত্রীয় বৃত্তি )। সামানাধিকরণ্য লক্ষ্য করিয়া কাতন্ত্রে 

উক্ত হইয়াছে--“পদে তুল্যাধিকরণে বিজ্ঞেয়ঃ কর্মধারয়ঃ” (২৬৩ স্থত 

সমাসপাদ )। সামানাধিকরণ্য প্রায়শঃ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন পদের মধ্যে 

ৃষ্ট হয় বলিয়া চন্গুদাস লিখিয়াছেন__ 

“বিশেষণং বিশেষ্তেণাহপ্যেকার্থ, যদি তদ্দয়ম্। 

স কর্মধারয়্তন্মিন প্রায়ঃ পূর্র্বং বিশেষণম্॥৮ (চান্গুমত্র )। 

(₹ এসমাসনিযতলক্ণশৃনতসংজাহসংখ্যাবাচকপূ্বপদকাসতিধযবভিবিভককিশৃ্তুলযা দিকরণ 

নামসমুদায়ত্বং বর্মধারয়ত্বম্” ( সমাসবাদ )। 

1 “আপাতদৃষ্টিতে “কর্মধারয়শব্টার কোন অর্থ নাই, বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 

একটু ভাঁবিয়! দেখিলে ইহার বেশ অর্থের প্রতীতি হয়। প্রাচীন সংস্কতে কর্তৃবাচ্যে ও 

ভাঁববাঁচ্যে মন্প্রত্যয় হইত। কর্তৃবাঁচ্যে মন্প্রত্যয়ান্ত শগুলি পুংলিঙ্গ ও অস্তোদাত্ত হইত ও 

ভাববাচ্যে মন্প্রত্যযান্ত শব্দগুলি র্লীবলিঙ্গ ও আছ্যদাত্ত হইত। কৃধাতুর উত্তর কর্তৃবাচো 
মন্প্রত্যয় করিয়া হইল__কর্মন্ অর্থাৎ যে করে। ধারি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শ প্রত্য 

করিয়া হইল--ধারয় অর্থাৎ যে ধারণ করে। কর্্া চাসৌ ধারয়শ্৮_এইভাবে কর্মধার় 

নিষ্পন্ন হইল, অর্থ-যে করে ও ধারণ করে। ইহা এই জাতীয় সমাসের হনর 

উদ্দীহরণ। ফলে শবটা সাধারণীকৃত হইয়া এই জাতীয় সমাসের পরিচায়করূপে পরিপত 

হইল।” (স্থুরভারতী-_পৃঃ ১২৮, বৈশাখসংখ্যা ১৩৪৬ )। 
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ইতপোটা'প্রভৃতি শব লক্ষ্য করিয়া কারিকাতে “প্রায় পুর্ং বিশেষণম্” 
বলা হইয়াছে । “ইভী চাসৌ পো্টা * চেতি'__-এইবপ বাক্য করিলে “বিশেষণং 

বিশেষ্যেণ বছুলম্” ( পাত ২১৫৭ ) এই স্থত্রান্থসারে 'পোটা” এই বিশেষণপদের 
ূর্বনিপাত প্রাপ্তি থাকিলেও “পোটাযুবতিস্তোক-কতিপযগৃষ্টি-**....** ট 
(পাণ ২।১।৬৫) ইত্যাদি স্ূত্রদ্ধারা উপসর্জনভূত 'ইভী'--এই জাতিবাচকশবের 

ূর্ধনিপাত এবং “পুংবৎ কর্ণাধারয়.....” ( পা” ৬৩৪২) ইত্যাদি সুত্রদ্ধার 
ইতী'শব্ধের পুংবস্তাব বুঝিতে হইবে। 

ভেগ্ভভেদকভাবাপন্ন সমানাধিকরণ পদের সমাস সম্বন্ধে পাণিনি একটী 

বিশেষ সুত্র করিয়াছেন_৫বিশেষণং বিশেষণ বহুলম্ (২১৫৭ )। 

সৃত্রটার তাতপধ্য এইরূপ--“সমানাধিকরণ বিশেষ্যপদের সহিত বিশেষণপদের 

সমাস হইবে? | বিশেষ্যবিশেষণের লক্ষণসন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে--“যদনেকপ্রকারং 

বস্থ সামান্াকারেণ প্রবৃত্ত প্রকারাস্তরেভ্যো ব্যাবৃত্ত্য কন্মিংশ্চি্বস্তনি ব্যবস্থাপয়তি 

তন্তেদকং বিশেষণম্। যদ ব্যবস্থাপ্যতে তত্তেছ্যং বিশেষ্যম্1৮- নীলোৎপল 
ইত্যাদি স্থলে নীলশব ভেদক এবং উতৎপলশব্দ ভেগ্ঠ, কারণ গীতরক্তাদি 

বিভিন্নবর্ণের উৎপল হইতে নীলশবই নীলত্ববিশিষ্ট উৎপলের পৃথগ জ্ঞান 

উৎপাদন করিতেছে। দৃষ্টিভেদে আবার উক্ত বাক্যে ভেদ্যভেদকসম্বন্ধের 
ব্ত্যাসও কল্পনা করা যায়। যেমন 'উৎপলাশ্রিত নীলত্ব” এইরূপ অর্থ 

বিবক্ষিত হইলে নীলাদির ন্যায় উৎপলাদিরও ভেদকত্ব অর্থাৎ ইতরব্যাবর্তকত্ত 

উপপন্ন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“কৃষ্ণতিলা ইতি। 

কষ্ণশব্দোইয়ুং তিলশবেনাভিসম্বধ্যমানো বিশেষণবচনঃ সংপগ্ধতে । তথা 

তিলশবঃ কৃষ্ণশব্দেনাভিসংবধ্যমানো বিশেষণবচনঃ সম্পদ্ভতে । তছুভয়ং 

বিশেষণং ভবত্যুভয়ং চ বিশেহ্মম্।.-.."যদাস্ত তিলাঃ প্রাধান্তেন বিবক্ষিত] 

তবন্তি কৃষ্ণ বিশেষণত্বেন তদ! তিলাঃ প্রধানং কৃষ্ণো৷ বিশেষণম্।”  ( মহাভাস্ 

১ম খণ্ড ৩৯৯ পৃ, কীল্হর্ণ )। নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলে গুণবাচক নীলশবের 

আশ্রয়ভূত দ্রব্যবাচক উৎপল প্রধান বলিয়া উহাকে বিশেষ্য এবং উৎপলা- 
শিত নীলাদি অপ্রধান বলিয়া উহাকে বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন । 
শান্টেও উক্ত হইয়াছে-__“ঘত্র হ্থন্ততরদ্দ ব্যমম্ততরো গুণস্তত্র যদ্দ_ব্যং তপ্রধানম্।” 

7 পিসী তাস পেপসি ািশিপীপাশাশীস শাাশিটিাীপিস্পাশীশীশাীি টিটি স্ীস্পি শা? শীত তিশার শাশী্শিি শী 07 বিটি টি 

" “পো স্ত্ীপুংসলক্ষপা” | 
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(মহাভাত্য-_-প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৯৯, কীল্হর্ণ)। উৎপল প্রধান ও নীল অপ্রধান 
বলিয়া নীলশব্দ প্রধানেরই লিঙ্গবচনাদি গ্রহগ করে। উক্তিও আছে-_ 

“বিশেষ্স্ত হি যল্লিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে। 

তানি সব্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষপি ॥৮ 

কোনও কোন স্থলে ছুইটা বিশেষণ পদের মধ্যেও কর্ম্মধারয় সমাস দৃষ্ট হইয়া থাকে, 

যেমন__কুজ্খঞ্জ» খপ্জকুজঃ, বিস্পষ্টপটুঃ পটুবিস্পষ্টঃ ইত্যাদি । এ সকল স্থলে 

উভয় বিশেষণের মধ্যে একটী বিশেষ্য ও অপরটী বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া 
সমাস করা হয়। দবিশেষণং...***৮ (পা ২১৫৭ ) ইত্যাদি স্তরে “বহুল”শক * 

গৃহীত হইয়াছে, কারণ কন্মধারয় সমাস কোথাও নিত্য কোথাও বিকল্প এব 

স্থলবিশেষে কোথাও আবার অনিত্য (অর্থাৎ সমাসাভাব) হইয়! থাকে | অন্বপদ- 

বিগ্রহ বলিয়। নিত্য যেমন-কৃষ্ণসর্প» লোহিতশালিঃ ইত্যাদি। বিকল্প যেমন-_ 

নীলোৎপলম্, নীলম্ উৎপলম্ ইত্যার্দি। সমাসাভাব যেমন-_অর্জুনঃ কার্তবীরধা: 
রামো জামদগ্ন্যঃ ইত্যাদি । সমাস না হওয়ার কারণ দেখাইবার জন্য কেহ কেহ 

বলেন-_বিশেষণের যেস্থলে ইতরব্যাবর্তকত্ব থাকে না! সেস্থলে সমাস ইষ্ট নে, 

যেমন- বৃক্ষঃ শিংশপা, শঙ্খঃ পাণ্ডরঃ, লোহিতঃ তক্ষক ইত্যাদি। ভাষ্যকারও 

বলিয়াছেন_-“কথং তহাঁমৌ দ্বৌ প্রধানশব্দাবেকন্থিনর্থে যুগপদবরুধ্যেতে বৃক্ষ 
শিংশপেতি । নৈতয়োরাবন্যকঃ সমাবেশঃ | ন হাবৃক্ষঃ শিংশপাস্তি |” (মহাভাষ্_ 

১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৯, কীল্হর্ণ.)। কেহ কেহ বলেন-_ বৃক্ষাদিশব্দে বিশেষ বৃত্তির 
পরিত্যাগ হেতু ঘি উহাদের ধাতুগ্রত্যয়গত সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে 

কিন্তু উক্ত আপত্তির আর কোনও অবকাশ থাকে না অর্থাৎ সে স্থলে সমাস হইতে 

পারে। এই সকল বিষয়ের বিবৃতিপূর্ব্ক নৈয়াসিক জিনেক্দ্বুদ্ধি লিখিয়াছেন-_ 
“ত্র পূর্ব্বোত্তরপদে প্রত্যেকং বিশেষণবিশেষ্ভূতে ভবতস্তত্রৈব সমাসো ভবতীতি 
জ্ঞাপনাথমুভয়োরুপাদানম্। যথা নীলোৎপলমিতি। অত্র নীলার্থো ভ্রমরাদিভো 

ব্যাবর্ত্যোৎপলার্ধেনোৎপলে ব্যবস্থাপ্যতে। উৎপলার্থোহপি রক্তোৎপলাদিতো 

ব্যাবর্ত্য নীলার্ঘেন নীলে ব্যবস্থাপ্যত ইত্যস্তি প্রত্যেকং বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ। * 

যত নাস্তি তত্র তু ন সমাসঃ। যথা বৃক্ষ: শিংশপেতি। বৃক্ষো হি শিংশপা্ ব্যতি 

* বহুলশব্দের লক্ষণ-সম্বন্ধে অভিযুক্তের! বলেন__ 

“কচি গ্রবৃততিঃ ক্ষচিদপ্রবৃত্তিঃ কচিদ্ বিভাষা কচিদন্তদেব | 

বিধেবিধানং বছধা সমীক্ষ্য চতুর্বিধং বাছুলকং বদস্তি॥ 
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চরভি। শিংশপা তু ন বৃক্ষত্বম। অতস্ততপ্রকারাস্তরেভ্যঃ পলাশাদি- 

াস্তং ব্যবচ্ছিনত্বীতি শিংশপা ত্য বিশেষণং ভবতি, ন তু বিশেম্যম্। 
ক্ষত্ত বিশেষ; । শিংশপার্থন্ত বৃক্ষত্বং ন ব্যতিচরতীতি ন তম্যাসৌ বিশেষণং 

তবতি। অথ কিং ন ভবিতব্যমেব শিংশপাবৃক্ষ আত্মবৃক্ষ ইতি? বিশেষণ- 

সমাসেন ভবিতব্যং যদা শিংশপাদিশব্ধানাং বিশেষে বৃত্তি নাবধাধ্যতে। 

তথা হি শিংশপাদিশব্দাঃ ফলম্ বৃক্ম্ত মূলস্য চ বাচকাঃ সামান্যশব্দা ইতি 
তদর্থানাং বৃক্ষত্ব-ব্যভিচারাদিশেষ্যভাবো বৃক্ষশ্চ বিশেষণং ভবতি। যদা তু 
কৃতশ্চিং প্রকরণাদর্থাদ্ধা বৃক্ষাচ্র্থা এবাবসিতবৃত্বয়ো ভবস্তি তদা ন ভবিতব্যম্।” 
(২১৫৭ স্ৃত্রীয় ন্যাস)। যদিও হরদত্তাদি বৈয়াকরণেরা এইরূপ মতবাদ 

সমর্থন করিয়াছেন, তথাপি বু শিষ্টপ্রয়োগে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার * দৃষ্ 
হওয়ায় উহাকে অনিত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে শিষ্ট- 

প্রয়োগই একমাত্র শরণ। তাই ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “প্রয়োগা- 

দেতদ্ গন্তব্যম্।” অন্যাত্রও উক্ত হইয়াছে--“অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ” 

(৩৩১৯ স্বত্রীয় মহাভাষ্য )। ভোজরাজ তাহার সরম্বতীকগ্ঠাভরণ-নামক 
ব্যাকরণগ্রন্থে এই ভাগ্বেষ্টিকে স্ৃত্ররপে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ( সরম্বতীকঠা- 

ভরণম্,--১।৩।১৩৩ স্থত্র দ্রষ্টব্য )। 

বিধেয়বিশেষণের কর্মধারয়সমাস হয় না, যেমন_-রামং দশরথং বিদ্ধি 

ইত্যাদি। সেইজন্য প্রয়োগরত্বমালায় স্থত্রিত হইয়াছেন বিধেয়ৈঃ” 

(সমাসবিন্যাস ৫ )। 

প্রকারভেদে কন্মধারয় ছয়ভাগে বিভক্ত যেমন--(১) সাধারণ কনম্মধারয়। 

(২) রূপক-কম্মধারয়,। (৩) উপমান-কর্মধারয়। (৪) উপমিত-কম্মধারয়, 

(৫) মধ্যপদলোগী বা শাকপাথিবাদি কর্মধারয়, (৬) ময়ুরব্যংসকাদি কর্মমধারয়। 

সক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

(১) সাধারণকর্মমধারয় । তাদাত্ম্যসন্বদ্ধবিশিষ্ট পদের সাধারণতঃ কর্মধারয় 

সমাস হইয়া থাকে। তাদাত্ম্য অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য । ইহার লক্ষণসম্বন্ধে 

জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন-_ 
৯ সপ দ ক. ০ - ৮ পাশ শি িশিস্পীপাপীসপশ পিসী পিপি শীল সপ __ ২২৭ শ্ীিশীতী 

* “কৈলাসাজিঃ, মন্দরাদ্রিঃ, তর্কবিস্তা, ব্যাকরপশান্্রম, ভোজরাজঃ ইত্যাদি ।” 

৩১ 
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ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেহন্যার্থবোধকম্। 

তাদাঝ্যেন ভবেদেষ সমাসঃ কর্্মধারয়ঃ॥৮ ( শবশক্তি )। 

ইহার উদাহরণ যেমন--নীলমুৎপলং নীলোৎপলম্ ইত্যাদি। 

(২) রূপক-কর্মমধারয়। সমস্যমান সমানাধিকরণ পদদ্ধয়কে অভেদরূপে 

কল্পনা করিলে রূপক-কর্মধারয় হইয়া থাকে। এইরূপ সমাসের ব্যাসবাক্ 

উভয় পদের মধ্যে “এব'শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যেমন_-বিদ্যা এব ধনম্ 

বি্ভাধনম্ (অর্থাৎ বিদ্যাই ধন )। 

(৩) উপমান-কর্মধারয়। সাধারণধর্মবাচক পদের সহিত উপমানের থে 

সমাস হয় তাহাকে উপমান-কর্মধারয় বলে। যথা--শস্ত্ীব শ্যাম শৃস্তীগ্যাম! 

দেবদত্তা, ঘন ইব শ্যাম; ঘনশ্যামঃ ইত্যারি। এ বিষয়ে পাণিনি সূ 

করিয়াছেন_-“উপমানানি সামান্যবচনৈঃ৮ (২1১৫৫) । স্থাত্রে প্রথমাস্ত বলিয়! 

উপসঙ্নভূত উপমানবাচকপদের পূর্ববনিপাত হইবে । এইরূপে “মৃগীব চপল 

মুগচপলা” * ইত্যাদি স্থলে মৃগী প্রভৃতি উপমান পদের পুর্বনিপাত হইয়া থাকে। 

(৪) উপমিত-কন্মধারয়। এ সম্বন্ধে পাণিনি লিখিয়াছেন_-“উপমিন 

ব্যাজ্রাদিভিঃ সামান্তাপ্রয়োগে” (২১৫৬ )। অর্থাৎ সাধারণধশ্মবোধক পদের 

প্রয়োগ না থাকিলে ব্যাত্রাদি উপমানপদের সহিত উপমেয়ের সমাস হই 

থাকে । উপমিত অর্থাৎ উপমেয়ের পর্ধনিপাত বিধান করিবার জন্য সক 

এই স্ত্রী রচনা করিয়াছেন। পুরুষঃ ব্যান ইব পুরুষব্যাত্রঃ ইত্যাদি। ব্যান্রাদি 

আকৃতিগণ 1। সেইজস্ত উক্ত হইয়াছে__ 

“স্্যরুত্তরপদে ব্যান্পুঙ্গব্ভকুঞ্জরাঃ | 

সিংহশার্দলনাগাগ্াঃ পুংসি শ্রষ্ঠার্থবাচকাঃ॥” €( অমর )। 

ইহার অর্থ এইরূপ -ব্যান্রাদি শব্দ উত্তরপদ হইলে শ্রেষ্ঠার্থ-বাচক হইয়া থাকে 

শী শশী শশী টতািতিশী ০ সাল
 স্ললি মি 

স্প
া ট

িপি
পি 

০০০২২ ক 
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« ্পলা,শব প্রিয়াদিগণে পঠিত হইলেও “পুংবৎকর্মধারয়জাতীয়দেশীয়েয ( গা' 

৬৩৪২ ) এই হু্জানগুসারে “মুগীঃশষের পুংবন্তাব হইতে কোন বাধা নাই। 

1 ব্যাত্পুক্গবশীর্দ,লসিংহকণ্ঠ রবর্ষভাঃ । 

বরাহমহিষাকর্ষপন্নকুঞ্জরহস্তিনঃ ॥ 

কমলং পল্পবং নাগঃ কেশরী বৃষভো! হুরিঃ | 

বুষশচ্দ্রঃ কিশলয়ং কড়ারোহন্তে প্রয়োগতঃ ॥ (রাঁমতর্কবাগীশধত কারিক1)। 
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এবং তখন ইহাদের কেবন্স' পুংলিঙ্গেই প্রয়োগ হয়। কারিকাতে আদিশবের 
বারা ইন্দু, চন্দ্র, বৃন্দারক ইত্যাদি শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে। 

সামান্য অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের প্রয়োগে সমাস হয় না, যেমন-_-পুরুষো 
ব্যা্ব ইব শূরঃ। স্মত্রকার যদিও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন তথাপি মহাভায্তের 

টাকাকার কৈয়টাচারধ্য উক্ত নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ববক লিখিয়াছেন_-“ভাষ্যািঃ 
ক্লাতিগন্ভীরঃ”। সামান্যের প্রয়োগহেতু এন্থলে সমাস ইষ্ট নহে। সেইজন্য 

কেহ কেহ উক্ত প্রয়োগকে অপাণিনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রোটমনোরমাদি গ্রন্থে 
ইহার সাধুত্ব অভ্যপগত হইয়াছে । তথায় ভট্রোজি বলিয়াছেন-_“ইহ গাস্ভীর্য্যে 
মাদৃণ্তং ন' বিবক্ষিতং, কিন্তু বিততহ্রবগাহত্বাদিনা। তস্য হি বিততত্বাদে- 

নপুয়োগোইস্ত্যেবেতি নিব্বাধঃ সমাসঃ1” কেহ কেহ কৈয়টের এ প্রয়োগকে 
ন্রব্যংসকাদির অন্তর্গত বলিয়। থাকেন। কিন্তু 'ভায্যমেবান্ধিঃ__এই প্রকার 

রূপককণ্মধারয়কে উক্ত সমস্যার আরও সরল সমাধান বলিয়া! মনে হয়। সামাম্তের 

পয়োগ থাকিলেও বৃন্দারকাদিশব্দের সহিত উপমিত সমাস হয়। তাই পাণিনি 

সূত্র করিয়াছেন__“বৃন্দারকনাগকুঞ্ধরৈঃ পুজ্যমানম্” (২।১।৬১)। ইহার উদাহরণ 
যনন-গোকুঞ্জরঃ স্তুলঃ। 

(৫) মধ্যপদলোগী বা শাকপাথিবাদি কর্মাধারয়। এ সম্বন্ধে পাণিনি 
কোনও মুত্র করেন নাই। সেইজন্য কাত্যায়নকে বাত্তিক করিতে হইয়াছে-_ 
'সনানাধিকরণাধিকারে শাকপাথখিবাদীনামুপসংখ্যানমুত্তরপদলোপশ্চ” * ( মহা- 

হায়-১ম খণ্ড, পুঃ ৪০৬ কীল্হর্ণ)। ইহার উদাহরণ যেমন-__শাকভোজী 
পাধিবঃ শাকপার্থিবঃ ৭, যষ্টিপ্রধানো মৌদগল্যো যষ্টিমৌদগল্যঃ ইত্যাদি। 
নাগেশের মতে এ সকল স্থলে লোপের বিধান নিত্য বলিয়া শাকভোজি- 

বা্ঈণঃ এইবূপ মধ্যপদযূক্ত সমস্তপদের প্রয়োগ হইবে না। 
(৬) ময়ুরব্যংসকাদি কর্মধারয়। এ সকল সমাস নিপাতনে সিদ্ধ 

হয, কারণ ইহাদের কোনও লক্ষণ বিহিত হয় নাই। সেইজন্য পাণিনিও 
গ্ করিয়াছেন_-“মযুরবযংসকাদয়সচ” (২৯৭২) ময়্রশ্চাসৌ বাংসকশ্চেতি 

িদধান্তকৌমুদীতে কিন্ত এই বার্ধিকের ভিতগরূপ পাঠ ৃ ষ্ট হয়। তথায় পঠিত 
'টয়াছে_-“শাকপাধিবাদীনাং সিদ্ধয় উত্তরপদলোপন্ঠোঁপসংখ্যানম্*। 

1 মনে হয়, শাক: (শক্তিঃ) তত্প্রধানঃ পার্থিব; শাকপার্থিবঃ__-এরূপ বলিলেও অসঙ্গত 

শা । বর্তমানকালে কেহ কেহ বলেন শকবংশীয় রাজ| শাঁকপাধিব। 
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ময়ুরব্যংসকঃ। ময়ুরব্যংসক'শবসম্থন্ধে চাল্তরবৃত্তির অন্থুসরণ করিয়া কাতন্বত্বিকাঃ 
দুর্গসিংহ বলেন-_“মযুর ইব ব্যংসকঃ ময়ুরব্যংসকঃ ময়ুবস্তেব বিগতাবংসাবস্তেতি 

বা বিগ্রহঃ” (চ ২৬৩)। গণরত্বমহোদধিতে বর্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন_ 
“বিগতা। অংসা যন্য ব্যংসকঃ। রমণীয়াকারদেহনেপথ্যোপেতত্বাদ ময়ূরবন্যূর 
পুমান্। স চাসৌ ব্যংসকশ্চ। বাহুসাধ্যব্যাপারপুরুষকারবিকলঃ কশ্চিদের। 
প্রতিক্ষিপ্যতে। যদ্ধা ব্যংসয়তি চ্ছলয়তীতি ব্যংসকঃ। স চাসৌ স চ। যে 
লুন্ধকানাং ময়ুরো গৃহীতশিক্ষোহন্যাম্মযুরাংশ্ছলয়তি বঞ্চয়তি স বিপ্রল্তক 
উচ্যতে 1৮ উভয়পদপ্রধান এবং অন্যপদার্থপ্রধান কতকগুলি পদও এই 

জাতীয় সমাসের মধ্যে বিধিবলে গৃহীত হয়, যথা_-উদক্. চাবাক্ চ উচ্চাবচম্। 
নাস্তি কিঞ্চন যস্ত সঃ অকিঞ্চনঃ ইত্যাদি । অশ্ীতপিবতা, চিম্মাত্রম্, অকুতোভয়, 
এহিপচম্, জহিজোড়ঃ ইত্যাদি শব্বও ময়ুরব্যংসকাদির মধ্যে পরিগণিত। 

বাররুচসংগ্রহে ছয় প্রকার কন্মধারয় উল্লিখিত হইয়াছে--(১) সামান্ত 

(২) বিশেষ, (৩) কুৎসিতপূর্ববপদ, (8) উপমানপুর্বপদ, (৫) উপমিত- 

পৃর্বপদ, (৬) বর্ণোভয়পদ। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন-_নীলোংপলম্ 
ন্নাতান্ুলিপ্ত১ বৈয়াকরণখস্থচিঃ, কুমুদশ্যেনী, পুরুষসিংহঃ, কৃষ্ণশবলঃ ইত্যাদি 

বনুত্রীহির দ্বারা অর্থ সিদ্ধ হইলে কন্মধারয়সমাসের উত্তর আর মন্বণীয় 
কোনও প্রত্যয় হয় না*। সেইজন্য সরম্বতীক্ঠাভরণনামক ব্যাকরণগ্রন্থ 
ভোজদেব সুত্র করিয়াছেন-__“মত্বর্থীয়ার্থকন্মধারয়াদ্ বুত্রীহিঃ” (৩৩৫৪ )। 

ইহার তাৎপর্য এইরূপ--“বহবো ব্রাহ্মণ অন্মিন দেশে সন্ত” এই প্রকার 

অর্থে সমস্ত পদ হইবে “বনুত্রাহ্ষণকো দেশঃ”, কিন্তু “বহুত্রাক্ষণবান্ দেশ; 

এরূপ পদ হইবে না। 

দ্বিগু ৭। যে তৎপুরুষসমাসে সমস্মান সমানাধিকরণ পদের মধ্যে পুর্ব" 
পদ সংখ্যাবাচক হয়, তাহাকে দিগুসমাস বলে। এই জাতীয় সমাসের নাম 

কেন দ্বিড হইল, তাহা দ্বিগুশবের অর্থ হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। দি: 

অর্থাৎ ছুইটী গোরুর দ্বার ক্রীত। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বণে আছে বলিয়া 

এই জাতীয় সমাসের সাধারণ নাম হইল দ্বিগু। ইহা একটা পূ্বাচারধ্যসংপ্রা। 

7. পন কর্মরধারয়ানততর্থীর়ো বহুরীহেশ্চেদ্থপ্রতিপত্তিকর:। 
1 'সমাসাধীনলক্ষণা শুন্মধ্যবস্তিবিভক্তিশৃন্তা সংজাস্থসংখ্যা বাচকপূর্ববপদ কতুল্যা ধিকরপনা* 

সমূদা়ত্বং ছিগুত্বম্ঠ (সমাসবাদ )। 
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দিগুসমাস কর্ণাধারয়ের অন্তর্গত । সেইজন্য দীক্ষিত লিখিয়াছেন-_-“তৎপুরুষ- 
নিশেষঃ কর্ধারয্তদ্ধিশেষে। দ্বিুঃ” (.সিৎ কৌ )। শব্দশক্কিপ্রকাশিকাকারও 

এবিষয়ে ভিন্নমত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন_“এবং দ্বিগোঃ কম্মধা য়ান্তর্গতত্বে- 

»পিন ক্ষতিরিতি তু বিভাবনীয়ম্”। দ্বিগুর লক্ষণ ও বিভাগ * লইয়া শবশক্তি- 

প্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে__ 

“সংখ্যাশবযূতং নাম তদলক্ষ্যার্থবোধকম্। 

অভেদেনৈব যৎ স্বার্থে স ছিগুক্ত্িবিধো মতঃ ॥৮ 

দ্বি্ড তিন প্রকার--তদ্ধিতার্থ২ সমাহার এবং উত্তরপদ। কাতন্ত্রের 

'সখ্যাপূরেরা দ্বিগুরিতি জ্বেয়ঃ” ( সমাস-২৬৪ ) এই স্ুত্রের বৃত্তিভাগে ছুর্গসিংহ 

লিখিয়াছেন__“তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারেষু সংজ্ঞেয়ম্, কারণ অগ্টাধ্যায়ীতে 

সৃত্রিত হইয়াছে-_“তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে . ৮৮ (২।১৫১)। তদ্ধিতার্থে 

_যগ্নাং মাত্ণামপত্যং ষাণ্মাতৃরঃ ৭ দ্বাভ্যাং গোভ্যাং ক্রীতঃ ছবিঃ; সমাহারে 

_ পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ পঞ্চগবম (“দ্বিগ্ুরেকবচনম্৮__পাণ ২৪।১)3 

উত্তরপদপরে-_পঞ্চ গাবো ধনং যন্তয পঞ্চগবধনঃ। উত্তরপদ পরে থাকিলে 

পূর্ব এবং মধ্য পদের নিত্য তৎপুরুষসমাস হইবে। সেইজন্য বান্তিক হইয়াছে 

--দ্ন্ব-তৎপুরুষয়োরুত্তরপদে নিত্যসমাসবচনম্৮। নচেৎ মহাবিভাষাহেতু উক্ত 

ব্রিপদবহুত্রীহির অন্তর্গত অবান্তর তৎপুরুষাভাবপক্ষে গোশবের উত্তর “গোর- 

দদ্ধিতলুকি” (৫1৫1৯২) এই স্ত্রবিহিত টচংপ্রত্যয় না হওয়ায় “পঞ্চগোধনহ, 

এইরূপ অনিষ্টপদ দুর্বার হইয়া পড়িত। 

কেহ কেহ একবদ্ এবং অনেকবন্তেদে দ্বিগুসমাসকে দ্বিবিধ বলেন। 

একবন্ভাবে যথা-_“পঞ্চ পুলাঃ সমাহৃতাঃ পঞ্চপুলী” ( “অকারান্তোত্তরপদো 

দি; স্থিয়ামিষ্ট:”__বার্তিক)। অনেকবস্তাবে যথা__পঞ্চকপাল$, পঞ্চকপালৌ, 

পঞ্চকপালাঃ ইত্যাদি । দ্বিগুসমাসসম্বন্ধে অন্যান্ত বিশেষ বিধি আকরে দ্রষ্টব্য । 

সি চে ৮১৪ শশী শী পেশী পেপসি 77টি শি 
. শা শ্াশীক তিশা তি শশশাী 

* “তদ্ধিতার্থে সমাহারে শ্যাছুত্তরপদে পরে। 

স সমাসো ঘিগুর্বত্র সংখ্যা সংখ্যেয়বাচিভিঃ ॥৮ ( চান্গুহত্র )। 
1 “মাতুরুৎসংখ্যা সংভ্রপূরবায়া:” (পা* ৪।১/৯১৫) ইত্যুৎ। “উিরণরপরঃ” (পাৎ 

1৫১১) ইতি তস্ত রপরত্বম্। 
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সমাসের পর এখন আমরা সাধারণভাবে স্ুবাদি বিভক্তির আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইব। কারণ থপ তিওভ্তং পদম্* (পাণ ১।৪।১৪ )--এই ্ৃত্রসথি 

“পদ*শবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নাম বা প্রাতিপদিকের প্রকৃতি পূর্বে আলোচিদ 
হইলেও উহার প্রত্যয়সন্বন্ধে কিছু বল! আবশ্ক। “মু'প্রভৃতি বিভক্তি প্রায় 

বিশেষ। বিভক্তির অর্থসম্বন্ধে কৌমার সম্প্রদায় বলেন-_-“অর্থ্য বিভগ্রনাদ 
বিভক্তি; । শব্শক্তিপ্রকাশিকায় এ বিষয়ে জগদীশ লিখিয়াছেন-__ | 

“প্রকৃত্যর্থন্ত যঃ স্বার্থে বিধেয়ত্বেন বোধনে । 

সমর্থ; সোহথবা শব্ষে! বিভক্তিত্বেন গীয়তে ॥৮ 

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ--যে শব্দ স্বকীয় অর্থে প্রকৃতির অর্থবিধেয়ক শাববোধে 

সমর্থ হয় তাহাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি সাত প্রকার_-প্রথম!, দ্বিতীয় 

ইত্যাদি। এই সকল বিভক্তি বহুবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমার 
অর্থ পঞ্চবিধ-প্রাতিপদিকার্থ, লিঙ্গ, পরিমাণ, বচন এবং সন্বোধন। 

সেইজন্য পাণিনি সুত্র করিয়াছেন-_-“প্রাতিপদি কার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা” 

(২৩।৪৬)। প্রাতিপদিকের অর্থ এই স্তবকের প্রারস্তে আলোচিত হইয়াছে। 

সেইজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কর্ম, অনীগ্সিত, অন্তর! € 

বহির্যোগ-ভেদে দ্বিতীয়ার অর্থ চতুবিবধ। কর্ত-করণ-হেতু-অপ্রধান-সহাথ- 

সম্বন্ধাবয়ব-ভেদে তৃতীয়ার অর্থ সপ্তবিধ বলা যাইতে পারে । চতুর্থীর অর্থ দ্বিবি' 
--সম্প্রদান ও তাদরথ্য *। পঞ্চমীর অর্থও ছুইপ্রকার-_-অপাদান ও হেতু । স্বন্থানি- 
কার্ধ্যকারণ-জাতিব্যক্তি-গুণগুণি-সামান্যবিশেষ-গম্যগমকাদি সম্বন্ধভেদে বার 

* তশ্মৈ কারধ্যায়েদং তদর্থৎ তন্ত ভাবস্তাদধ্যম্ (ত্রা্গণাদিত্বাৎ স্ঞ.)। তাদর্ঘে চত্ধ 
বিভক্তি হয়। সেইজন্য কাত্যায়ন বার্তিক করিয়াছেন-_“চতুর্থাবিধানে তাঁদর্থ্য উপসংখ্যান্ 

( ২৩১৩ সুত্রীর মহীভাগ্ত )। ইহার উদাহরণ ঘেমন-_যুপায় দাঁরু, কুওললায় হিরণ্যম্ ইত্যাদি। 

অধিকাংশ বৈয়াকরণ তদর্থবাটী শের চতুর্থীসমাসেই কেবল প্রকৃতিবিকৃতিভাবের বিধান 

করিয়াছেন। অতএব “অশ্বায় ঘাস:” “মুক্তয়ে হবিং ভজতি* ইত্যাদি স্থলেও তাদর্ঘে চু 

বিভক্তি হইতে পারে। 
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বহু প্রকার অর্থ হইতে পারে*। প্তমীর অর্থ চারি প্রকার-_অধিকরণ, 

ভাব, হেতু ৭ এবং নির্দধার। নুবাদি সপ্তবিভক্তির এই সকল বিশেষ বিশেষ অর্থ 

ূ্বাচারধযগণকর্তৃক যথাযথ প্রদশিত হইয়াছে । সুতরাং এ বিষয়ে অন্যান্য বিবরণ 

৯০ 2৮০৪:০০৯। এ তি দফুতে রি 2 
__২- শাক ৩ পাশীতিটিশিশিীটিটিনি 7. শি ০টি শশী শশী টি 

* ১৭ খুষ্টশতাব্বীয় ভরতমল্লিক কারকাল্লীসে বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধে সৌদাহরণ উল্লেখ 

করিয়া লিখিয়াছেন-__ 

“বিশিষ্টবুদ্ধিহেতুঃ স্তাছুপক্জেষো য উচ্যতে। 

স স্বন্ধঃ স চাঁনেকবিধঃ স্বস্বামিকাঁদিকঃ ॥ 

নৃপস্য ধনমিত্যাদৌ স্বস্বামিক উদাহতঃ। 

হবে বর্দনমিত্যত্রাবয়বাঁবয়বী মতঃ ॥ 

অধ্যাপকল্য ব্যাখ্যানমিত্যত্র বাচ্যবাচকঃ। 

গঙ্গায়! জলমিত্যাদীবাধারাধেয়সংজ্ঞকঃ ॥ 

পিতুস্তনয় ইত্যাঁদৌ যোনিসন্বন্ধ উচ্যতে। 

ভটন্ত শিষ্য ইত্যাঁদৌ বিদ্যাঁস্বন্ধ ঈরিতঃ ॥ 

অশ্বশ্য ঘাঁস ইত্যাঁদৌ ভক্ষ্যভক্ষগক উচ্যতে । 

বন্ত্ন্ত তন্তরিত্যাঁদ কাঁধ্যকারণমুচ্যতে ॥ 

এবমন্যেৎপি সন্থন্ধা ইষ্টা ব্যাহতিকোবিদৈঃ। 

সংযোগঃ সমবায়শ্চ সম্থন্ধে! দ্বিবিধঃ স্বৃতঃ ॥ 

যথ। রাঁজ্ঞো ধনং গন্ধ: পুম্পাণামিতি কেচন। 

ভেগ্ভেদকয়োঃ শ্লেষঃ সঙ্থন্ধঃ স চতুবিবিধঃ ॥ 

্বন্বামী জন্থজনকোহ্বয়বাঁবয়বী তথা। 

স্থান্তাদেশ ইতি প্রৌক্তঃ সন্বন্ধশ্চোপচারতঃ | 

বিপ্রশ্য কম্বলঃ পুজ্রে। মমেত্যাদীতি কেচন ॥ 

কর্্মাদিবিষয়েহপি স্থাৎ কন্মাদাববিবক্ষিতে । 

সন্বন্ধম্য বিবক্ষাঁয়াং ষঠীত্যাু শ্নীধিণঃ। 

উদ্দাহৃতং হি মাষাণ|মন্্ীয়াদিতি কোবিদৈঃ ॥৮ 

+ হেত্বর্থে সপ্ুমী বিভক্তিও হইয়া থাকে । সেইজন্ত বার্ডিক হইয়াছে--“নিমিও]ৎ 

কম্বো গে” (২1৩৩৬ সুত্রীয় মহাভাস্ত ভ্টব্য)। এখানে নিমিত্তের অর্থ ফল। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের 

প্রবর্তক বলিয়া ফলেরও হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সেইজন্ত সংক্ষিপ্তসারে স্পষ্টতঃ সুত্রিত 

১ইয়াছে-__“ক্রিয়াছেতো: কর্মযুদ্তাঁৎ*। কর্মের সহিত যে যোগ উক্ত হইয়াছে তাহা এখানে 
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আকরে ভ্ষ্টব্য। উক্ত সপ্তবিভক্তি 'একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন ভেদে প্রত্যেক 
আবার ত্রিবিধ হইতে পারে । এইরূপে একবিংশতিসংখ্যক * শুবাদি বিভক্তি 

১ শা শশ্শী্পীপ্পাীপীপীশীপ্পপটা টিটি তি পপশীশা শা 

দ্বিবিধ হইতে পাঁরে__সমবায় এবং সংযোগ ।॥ উক্ত ছুই প্রকার যোগের উদাহরণ দেখাইবার 

জন্ত ভাসতে নিয়লিখিত ক্সোকটা দৃষ্ট হয়__ 

“চর্ঘণি দ্বীপিনং হস্তি দস্তয়ে! হৃত্তি কুঞ্জরম্। 

কেশেষু চমরীং হস্তি সীয়ি পুষ্(স্য)লকো হতঃ 1” ( ২।৩1৩৬ স্থত্রীয় মহাভাম্ত )। 

পপুদ্ধলকো। হতঃ* অর্থাৎ “শঙ্কু নিখাতঃ*। এইরূপ অর্থ করিলে ইহা সংোগসগ্ধের 

উদ্দাহরণ হইতে পারে। সমবায়পক্ষে__সীমি বুষণে। পু্ষলকো গন্ধমূগঃ | 

নিমিত্তার্থে সপ্তমী তৃতীয়ার বাধক। সেইজন্ত গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন-__দীপ্যাদিবধায 

চর্মাদয়ো! হেতব স্তে চ দ্বীপ্যাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ সংযুক্তাঃ। হেতো তৃতীয়ায়াং প্রাপ্তায়াং সপ্তণী' 

বিধানম্।* ( সংক্ষিপুসার__কাঁরকপাঁদ, ২০৩ স্ুত্রীয় টাকা দ্রষ্টব্য)। ভাগুরিমুনি কিঃ 

ইহাকে চতুর্থীর বাধক বলিয়াছেন। সেইজন্য ভর্তৃহরির দীপিকায় উক্ত হইয়াছে__ 

“হস্তেঃ কর্মণুযপষ্স্তাৎ প্রাপ্ত,মর্থে তু সপ্মীম্। 
চতুর্থীবাধিকামাহু শ্চুর্ণি-ভাগুরি-বাগ.ভটাঃ ॥” 

উক্ত মতান্থসারে *চর্মণি দ্বীপিনং হস্ত ইহাঁর অর্থ হইবে_চর্দদ প্রাপ্ত, দ্বীপিনং হস্ি'। 

*বিভ্তায় বিগ্রং হস্তি”__ইত্যাদি স্থলে কিন্ত সপ্তমী হইবে না। কারণ বিত্তশব্ষ বিগ্রাদি কের 

সহিত সংযুক্ত হইলেও এ সংযোগ উপস্টস্তরূপে গৃহীত হয় না। কারণ দন্তকেশত্বগাদির সহিতই 

প্রাণীর উপষ্টস্তাখ্য সংযোগ হইয়া থাকে । বৈয়াকরণদের এইরূপ নিয়মসবেও শিষ্টগ্রযোগে 

ইছাঁর ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, যেমন-_- 

“মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায় 

সিংহং নিহস্তি তুজবিক্রম্চনায় । 

ক! নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর 

শাখামুগে জয়তি যন্তব বাণমোক্ষঃ ॥” 

এ বিষয়ে ভাগুরি সম্প্রদায় হয় ত তর্কের খাতিরে বলিবেন যে, মুক্তাফল উপষ্টস্ত হইলেও 

এখানে পপ্রাপ্ত,ম্*__ এইরূপ অর্থ বিদ্যমান নাই) কিন্তু “আহর্ত,ম্* এইরূপ অর্থ এব 

বুঝিতে হইবে । কারণ তাছা হইলে চতুর্থীর প্রয়োগ নির্বাধ হইতে পারে । 

* এ্বৌজসমৌট্ছষ্টাভ্যান্তিস্-ডেত্যান্তযস্-ওসিত্যান্ত্যস্ঙসোসাম্ডে যাল্মপ, 
(পা ৬ ৪1১1২) । 
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ন্ন্ন হয়। উক্ত বিভক্তির রূপ লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় না। গারুড়- 
ুরাণে সুবনতপ্ত্যয়সমবুনধে স্মৃত হইয়াছে__ 

“ম্বৌজসঃ প্রথমা প্রোক্তা সা' প্রাতিপদিকাত্মকে ॥ 
সন্বোধনে * চ লিঙ্গাদাবুক্তে কম্মণি কর্তরি ৭" । 

অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতু প্রত্যয়বজ্জিতম্ ॥ 
অমৌশসে! দ্বিতীয়। স্তাৎ তৎ কর্ম ক্রিয়তে চ.যৎ। 

দ্বিতীয়! কন্মণি প্রোক্তান্তরান্তরেণ সংযুতে ॥ 
টাভ্যাংভিস্তৃতীয়! স্যাৎ করণে কর্তরীরিতা। 

করণং ক্রিয়তে যেন কর্তী যশ্চ করোতি সঃ॥ 

ডেঁভ্যাংভ্যসশ্চতুর্থী স্তাৎ সম্প্রদানে চ কারকে। 

যন্মৈ দিংসা ধারয়তে রোচতে সম্প্রদানকম্ ॥ 

পঞ্চমী স্যান্ উসিভ্যাংভ্যে হাপাদানে চ কারকে। 

যতোইপৈতি সমাদত্তে অপাদত্তে ভয়ং যতঃ ॥ 

উসোসামশ্চ ষঠী স্তাৎ খ্বস্বামিসন্বন্ধমুখ্যকে | 

ড্যোঃ স্থুপশ্চ সপ্তমী স্যাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ ॥ 

সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক 1 এব চ। 

গপশ্লেষিক ইত্যেবং স্তাদাধারশ্চতুর্বরবিধঃ ॥ $ 
শিপ ৩ সপ পপ জা পপ 

* সথোঁধনং সমুষ্ধিঃ । রাঁমতর্কবাণীশ লিখিয়াছেন__“চেতনাচেতনয়োঃ স্থিতয়োরাভি- 

'খোভিধানম্চ | অচেতনস্থলে উপচাঁর বা লক্ষণা শ্বীকার করিতে হইবে। অন্তগ্র উক্ত হইয়াছে-- 

অভিমুখীকরণং সন্বোধনম্। বোধনায় সম্মুখীভাব ইতি ব্যৃৎপত্তেঃ।” তর্তৃহরিও বলিয়াছেন-_ 

*সিদ্ধন্তাভিমুখীভাবমাত্রং সন্থোধনং বিছুঃ | 

প্রাপ্তাভিমুখ্যে হর্থাহত্মা ক্রিয়ায়াং বিনিধুঞ্যতে ॥ 

সম্থোধনং ন বাক্যার্থ ইতি বৃদ্ধেভ্য আগম: |” (বাক্য প*-_২৯৪ পৃ*) 

« বিষয়ে নানা সম্প্রদায়ের মতাঁমত গদাধর ভট্টাচার্যের ব্যুৎপত্তিবাদে আলোচিত হইয়াছে। 

1 কর্তৃকর্ধাদি ঘট্কারকের লক্ষণ পরে আলোচিত হইবে। 

+ “অভিব্যাপকে ভবমাভিব্যাপকম্ঠ (সংক্ষিগ্রসারের কারকপাদীয় ৩৬ স্থত্রের 

রসবতী বৃদ্ধি) 
$ পাশিনিস্্রদায়ে আধারের ত্ৈবিধ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে-_-উপস্সেষিক বৈষয়িক এবং 

অভিব্যাপক। (২৩৩৬ সি* কৌ*)। উক্তিও আছে__ 

৩২ 
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আধারশ্চাধিকরণে রঙ্ষার্থানাং প্রয়োগতঃ। 

ঈপ্সিতং চানীপ্সিতং যৎ তদপাদানকং স্বৃতম্ ॥ 

পঞ্চমী পধ্যপাঙযোগ ইতরর্তেহন্যদিউ মুখে । 
এনযোগে দ্বিতীয়া স্তাৎ কর্ম প্রবচনীয়কৈঃ ॥* 

স্পা টিপা পাপা োীীস্েপীপশশাশেশী শীলা শশী শি শী শীট সিটি? 

“ওপ্লেষিকো! বৈষয়িকশ্চাভিব্যাপক এব চ। 

আধার স্ত্রিবিধো জেঞয়ঃ কটাকাশতিলাদিযু ॥ 

গুপ্লেষিক ত্রিবিধ__একদেশবৃত্তি, অভিব্যাপ্যবৃত্তি এবং ব্যঙ্গযবৃত্তি। কিন্তু সারম্বতমতে আধার 

ছয় প্রকার। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় “আধারে সপ্তমী” স্ত্রের বৃত্তিভাগে উক্ত হইয়াছে-“ওপস্টেধিক: 

সামীপিকো1হভিব্যাপকো। বৈষয়িকো৷ নৈমিত্তিক ওপচারিকশ্চেতি ষোঢ়া সঃ। 

কটে শেতে কুমাঁরোহসৌ বটে গাঁবঃ স্থুশেরতে। 
তিলেষু বিদ্যতে তৈলং হৃদি ব্রঙ্গীমৃতং পরম্ ॥ 

যুদ্ধে সংনহাতে ধীরোহ্নুল্যগ্রে করিণাং শতম্ ॥” (২৪৮ পৃ*)। 

ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে--“কেচিত্ত, ব্রেবিধ্যং মন্যন্তে আধারস্য । আধারত্রিতাগঞ্গ 
সামীপিকনৈমিত্তিকৌপচারিকানামৌপস্লেষিকেহস্তর্গতিঃ॥ তদুক্তম্-_ 

কর্তৃকর্ব্যবহিতামসাক্ষান্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। 

উপকুর্ধৎ ক্রিয়াসিত্বৌ শস্ত্রেংধিকরণং স্মৃতম্। 
আধার স্ত্রিবিধো জে্পঃ কটাঁকাঁশতিলেষু চ। 

নিমিভীদিপ্রভেদাচ্চ ফ্ড়বিধঃ কৈশ্চিদিস্যতে ॥ 

অত্র “কৈশ্চিদিখ্বুতে” ইতি বচনাৎ ষড়বিধপক্ষস্যাঁপি নাপ্রামাণ্যম্।” আধাঁরসম্বন্ধে কৌমারগণের 

মধ্যে বাররচসম্প্র্দায় কল্পনীগৌরবের পক্ষপাতী, কারণ গরুড়পুরাণের “সামীপ্য কঃশন্ে লক্ষণা্ে? 
আধারের কল্পনাগৌরবই স্ুচিত হইয়াছে । কিন্তু দৌ্গসম্প্রদায় পাঁপিনীয়দের শ্যায় আধারে; 

ক্ষ। সমর্থন করেন বলিয়াই উপপক্ন হইয়া থাকে। 

* কর্ধপ্রবচনীয় লইয়। বাক্যপদীয়ে ভর্ভৃহরি বলিয়াছেন-- 

এক্রিয়ায়। ফ্োতকে। নায়ং সন্থন্ধস্য ন বাঁচকঃ। 

নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সন্বন্ধশ্ত তু ভেদকঃ॥৮ (২।২৯৬)। 

'করণপ্রবচনীর/শবের যৌগার্থ-_কর্ম্ম (অর্থাৎ) ক্রিয়াং প্রোক্তবাস্তো যে তে কর্প্রবচনীয়াঃ । অত 

কালে কর্তৃবাচ্যে “অনীয়র৬প্রত্যয় হইয়াছে। কর্ণপ্রবচনীয়ের উদাহরণ যেমন--জপম 

প্রাবর্ষং* ৷ এখানে 'অন্কবারা ক্রিয়াবিশেষ গ্যোতিত হয় নাই। কারণ উপসর্গই ক্রিয়া? 

স্োতক হয়। যেমন-_অন্তুভূয়তে স্থথম্। কর্ধপ্রবচনীয় উপসর্গ নহে। উক্ত 'অমুমপৰ কোনও 
স্ন্ধবিশেষের বাঁচক নহে । কারণ সনদ ষঠীবিভক্তির দ্বারাই প্রকাশিত হয়, দ্িতীয়াবিভ্তি 
দ্বারা নহে। উক্ত “অসুর বারা আবার ব্রিয়াপদের আক্ষেপও সম্ভবপর লছে। যেমন গর 
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বীপ্দেখস্তাবচিহ্বেইভিগাগে চৈব পরিপ্রতী। 
অন্নুরেষু সহার্থে চ হীনেইনৃপশ্চ কথ্যতে । 

দ্বিতীয়া চ চতুর্থী স্তাচ্চেষ্টায়াং গতিকর্ম্মণি। 

অপ্রাণে হি বিভক্তী ছে মন্যকন্মণ্যনাদরে ॥ 
নমঃ-স্বস্তি-স্বধা-স্বাহাইলং-বষড্যাঁগ ঈরিতা। 

চতুর্থী চৈব তাদর্থ্ে তুমর্থাদ্ ভাববাচিনঃ ॥ 
তৃতীয়া সহযোগে স্তাৎ কুৎসিতেইঙ্গে বিশেষণে । 

কালে ভাবে সপ্তমী স্যাদেতৈ ধোগেইপি ষষ্ট্যপি ॥ 
স্বামীশ্বরাধিপতিভিঃ সাক্ষাদ্ দায়াদস্তকৈঃ | 

নিরধধারণে দ্বে বিভক্তী ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগকে ॥ 

স্পা শী তীিপপিপিশীপীপিসশড 

বপরিলিখতি” অর্থাৎ বিমাঁয় পরিলিখতি--এস্বলে “বি"শব্ধের দ্বারা মানক্রিয়া আক্ষি 

ইতেছে বলিয়া 'প্রাদেশম্চপদে কারকবিভক্কিরই প্রাঞ্ডি রহিয়াছে, কর্ন প্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়ার 
ঠে। সেইরূপে “জপমন্ু..+ইত্যাঁদি বাক্যের 'জপমন্থুনিশম্য প্রাবর্ষং-_এইপ্রকার অর্থ করিলে 

“শু দ্বিতীযার প্রসঙ্গ আসিয়! পড়িবে, কর্মপ্রবচনীয়ের নহে। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন__ 

“যেন ক্রিয়াপদাক্ষেপঃ স কারক-বিভক্তিভিঃ | 

যুজ্যতে বিরথা তশ্ত লিখাবন্থুপসর্গতা ॥৮ ( বাক্যপদীয় ২২০২ )। 

মচএব এখানে বলিতে হইবে-_-জপমম্গপ্রীবর্ষ এই বাক্যে জপসহন্ধি বর্ষণম্ এইগ্রকার 

্য-লক্ষণভাবরূপ সন্বন্ধবিশেষ “অনুর দ্বার! গ্োতিত হইতেছে । ইহাই কর্মপ্রচনীয়ের অর্থ। 

কোন্ অর্থে কোন শব্দ কর্মমপ্রবচনীয় হয় তৎ্সম্বন্ধে পরবর্তী ক্লোকের স্তায় একটী 

ঈ/ক আছে-_- 

“লক্ষণবীগ্মেখস্ৃতেঘভিরাগে পরিপ্রতী। 

অন্গুরেষু সহার্থে চ হীন উপশ্চ কথ্যতে ॥” 

শ্াকটীর তাৎপর্য এইরূপ--“লক্ষণ বীপ্মা ও ইথস্তাব অর্থ বুঝাইলে অভিশব্ব কন্মপ্রবচনীয় হয়। 

রি এবং প্রতি-_এই ছুইটী শব্ধ ঁ তিনটা অর্থে ও ভাগার্থে কর্ধপ্রবচনীয় হয়। এ তিনটা অর্থে, 
'হার্ধে এবং হীনার্থে অস্থুশন্ৰ কর্মপ্রবচনীয়। আর উপশব্দ কেবল হীনার্ঘেই কর্ধপ্রবচনীয়। 
চাদের উদাহরণ যেমন-_বৃক্ষমভি বিষ্যোততে বিদ্যুৎ, বৃক্ষং বৃক্ষমতি তিষ্ঠতি, সাধু দেবদত্ো 
1তরমভি, যদত্র মাং পরি স্তাৎ। যদত্র মাং প্রতি স্যাৎ, পর্বতমন্গ বসিতা সেনা, অন্বর্জুনং 

বান্ধার: উপাঙ্জুনং যোদ্ধারঃ। “অবসিতা+পদস্থিত অকারের লোপ ভাগুরিমতে বিঠিত 

ট্যাছে। (কাততন্থ “কর্মপ্রবচনীয়ৈশ্চ' স্থত্রের বৃত্বিটাকাদি দ্রষ্টব্য )। 
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স্মৃত্যর্থকর্মণি তথা করোতেঃ " গ্রতিযত্বকে । 

হিংসার্থানাং প্রযোগে চ কৃতি কর্মণি কর্তরি ॥ 

ন কর্তৃকর্্মণোঃ য্ঠী নিষ্ঠয়োঃ প্রতিপাদ্দিতা |” 

( পুর্ববখগু-অধ্যায় ১০৯ )। 

কারক। হরিনামামৃতব্যাকরণে ভগবদ্ভক্ত পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 

বলিয়াছেন-_- 

“যঃ কর্তা কম্ম করণং সম্প্রদান মশেষতঃ | 

অপাদানাধিকরণে তৎসম্বন্ধে৷ ভবেদিহ ॥* 

অর্থাৎ যে পরমেশ্বর কর্তৃকন্মাদিশব্দের বাচ্য তাহারই নানাবিধ সম্পর্ক এই জগতে 

যটকারকরূপে বিদ্যমান আছে। ইহা! ভক্তিপক্ষীয় ব্যাখ্যা । ব্যাকরণপক্ষে বলিতে 
হইবে_ যে কারকশব্দ নানা সুত্র দ্বারা কর্ত। কন্ম করণ সম্প্রদান অপাদান ও 

অধিকরণ সংজ্ঞ৷ প্রাপ্ত হয় তাহারই সম্বন্ধ ঘট্কারকত্বরূপে এস্থলে অভিব্যক্ত 

হইবে। কাতন্ত্রপরিশিষ্টস্থিত কারকপ্রকরণের প্রারস্তেই গোপীনাথ তর্কাচার্ধয 
লিখিয়াছেন__“ৰারকং ক্রিয়ানিমিত্তমিতি পর্যযায়ঃ। তত পুন দ্রুব্যগুণক্রিয়া- 

জাতিম্বরূপভেদাৎ পঞ্চবিধম্। যথা- দণ্ডঃ, শুরু; পাকঃ) বৃক্ষঃ, মৈত্র ইতি” 

ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-__্রব্যং গুণাধিকরণং যথা দণ্ডিনো! দণ্ড, গণ: 

সহজো ধর্মমঃ যথা পটন্ত শুরুং রূপম্, ক্রিয়া ধাত্বর্থো যথা গন্তর্গতিঃ, জাতিঃ সামান্ত: 

যথা! গবাং গোত্ম্, স্বরূপং জাত্যাত্মকমসাধারণরূপং যথা ডিথস্ত ডিথত্বমূ। 

সুতরাং বলা যায়, যাহ! ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 

সম্বন্ধ তাহাই কারক। ক্রিয়ানিম্পাদক বলিয়া কারকমাত্রেরই নিজব্যাপারে 

কর্তৃত্ব থাকিলেও ব্যাপারভেদে তাহাদের করণাদিসংজ্ঞ! হইয়া থাকে । সেইজন্য 

কালাপক সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে__ | 

“ব্যাপারমাত্রে কর্তৃত্বং সর্ধ্বত্রৈবাস্তি কারকে। 
ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্তবঃ ॥৮ 

সাংক্ষিপ্তসারকের। 'ব্যাপারমাত্রে' না বলিয় “নিষ্পত্তিমাত্রে' বলেন। (কারক. » 

গোয়ীচন্দ্রের টাক! )। লঘুমঞ্জ.ষায় নাগেশভট্ট বলিয়াছেন-_“সবর্বকারকাণং 

ধাতর্ধেইনবয়ঃ' । গোয়ীচন্দ্র বলেন-_পধাত্র্থে। দ্বিবিধো ভবতি। কোহপি 
পরিষ্পন্দনসাধনসাধ্যো যথা গমনাদি:, কোইপ্যপরিষ্পন্দনসাধনসাধ্যো যথা" 

ইবস্থানাদিঃ। ধাতুলক্ষণং তৃদ্দি্মেব ভাদিদশগণ। ইত্যাদি।” (সংক্ষিতরদার_ 
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কারক ১)। বৈয়াকরণদের মতে-কৃধাতু সকল ধাতুর অর্থসংগ্রাহক। সেইজন্য 
গোয়ীচন্দ্র এ সুত্রের টীকায় লিখিয়াছেন__“করোতেরর৫থঃ সর্ধধাত্বর্থান্ুগতঃ1-...*. 
অতএব কিং করোতীতি প্রশ্নে পচতি গচ্ছতীত্যাহ্যত্তরং ক্রিয়তে, ন হান্তার্ঘপ্রশ্নে 
অন্যদুত্বরং সম্ভবতি। যদ্যেবং কথমস্তীত্যাদীনাং ক্রিয়াত্বং নহি কিং করোতীতি 
প্রশ্নে অস্তীত্যুত্তরং সম্ভবতি? অভ্রোচ্যতে। প্রশ্রকর্তরাশয়ানুরূপমেবোত্বরং 

সম্ভবতি। যদ! অস্তিত্বসন্দেহ এব কিং করোতীতি প্রশ্ন স্তদোত্বরমেব তাদৃশমপি 
তবত্যস্তি তাবদ্দিতি।”৮ গোয়ীচন্দ্র যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা তদীয় উক্তির 
শেষাংশে সম্যগ রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। বরং চ কৌমারসম্প্রদায়স্থিত সুষেণ 
বিগ্তাভূষণের কথায় তাহার হৃদ্গত আশয় প্রতিফলিত হইয়াছে । কাতনস্থ “যং 

ক্রিয়তে তত কন্ম” (কারক ২১৯) এই স্বত্রের কবিরাজে তিনি বলিয়াছেন__ 

“সব্বো হি ধাত্বর্থ; করোত্যর্থেনাভিব্যাপ্ত ইত্যনেন ধাত্র্থসন্নিবিষ্টট করোত্যর্থো 

নোচাতে, যেন ধাতোঃ সকন্মকত স্তাৎ, কিন্তু সাধনপ্রত্যায়কপ্রত্যয় প্রতীয়মানঃ 

করোত্যর্থ স্তেন প্রত্যয়ার্থতাৎপর্যযপরি প্রাপ্তকরোত্যর্থব্যাপ্য এব ধাত্বর্থঃ। স্তোকং 

স্বাপয়তি ছাত্রমিত্যাদৌ স্বপনরূপো যঃ প্রকৃত্যর্থঃ স ইণর্থ প্রেষণক্রিয়াব্যাপ্যঃ। 
এতেন স্বপধাতোরকম্মকত্বাদেব ছাত্রমিত্যস্ত কন্মত্বং সিদ্বম্।” 

কারকের সহিত ক্রিয়ার এইরূপ সম্বন্হেতু প্রথমতঃ ক্রিয়ার স্বরূপ লইয়া 
সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসজিক নহে। বৈয়াকরণেরা বলেন, কারক 

ব্যতীত ক্রিয়ার কোনওরূপ কল্পনা সম্ভবপর নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারক 

দ্বারাই ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ১১৯ নিকুক্তবৃত্তিতে ছুর্গাচার্্য : 

লিখিয়াছেন--“অমূর্তা হি ক্রিয়া! নিরুপাখ্যা । সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারক- 
শরীরে বসস্তী শক্যতে নির্দেষ্ট,ম্।৮ ক্রিয়াসম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“ধাত্র্থঃ 
ক্রিয়া। ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ।:.***ক্রিয়া নামেয়মত্যন্তাপরিৃষ্টা ।'..""সাসাবন্ুমান- 
গম্যা।” (১৩১ সুত্রীয় মহাভাষ্য )। ফলান্ুবন্ধী যত্বুই ভাবন। বা ক্রিয়া! নামে 

অভিহিত হয়। কুম্মাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন-_“যত্ব এব কৃতি পুর্ববা 
পরম্মিন সৈব ভাবনা” কৌমারসম্প্রদায়ে একথা আরও বিশদভাবে উপদিষ্ট 

হইয়াছে। তাহারা বলেন__ ৃ : 
“আত্মজন্য। ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। 

কৃতিজন্যা ভেচ্েষ্টা ক্রিয়া সৈব নিগগ্যতে ॥” 
নয়াকরণের! সেইহেতু যত্পর্্রক ফলাঙগুবনধী ব্যাপারকেই ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। 
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টীকাকার ছুূর্গসিংহ লিখিয়াছেন-_ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া সা । 

পূর্বাপরীভূতাবয়বৈব” ( কলাপ- আখ্যাত ৯)। ক্রিয়ার সাধন বনুপ্রকার 
হইতে পারে। পচনক্রিয়ার সাধন যথা-_পাত্র, কাষ্ঠ, অগ্নি ইত্যাদি । কিন্তু £ 

সকল সাধনকে ক্রিয়া বলা হয় না। ক্রিয়ার স্বরূপনির্ণয়াবসরে পতঞ্জলি 
বলিয়াছেন-__-“ইহ সর্বেষু সাধনেষু সন্গিহিতেষু কদাচিৎ পচতীত্যেতদ্তবতি সা 

নৃনং ক্রিয়া।” (১/৩।১ স্থত্রীয় মহাভাষ্য )। সুতরাং বহু ব্যাপার বা অবয়বের 

সমষ্টিই ক্রিয়া, যেমন 'পচতি” ক্রিয়ার অবয়ব__অগ্নযৎপাদন, চূল্লীতে কাষ্ঠনিক্ষেপ, 
অগ্নিতে রন্ধনপাত্রসংস্থাপন ইত্যাদি । সেইজন্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন__ 

«গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্। 

বৃদ্ধা প্রকল্পিতাভেদঃ সা ক্রিয়েত্যভিধীয়তে ॥” 
( বাক্যপদীয়__তৃতীয় কাণ্ড)। 

.. কারকের লক্ষণ লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
বৈয়াকরণেরা বলেন-ক্রিয়ানিমিত্বত্বং কারকত্বম্” «| নৈয়ায়িকমতে কিন্ত 

ইহা কারকের নির্দোষ, লক্ষণ নহে। তাহারা বলেন, 'মৈত্রস্য তঙুলং পচতি' 

ইত্যাদিস্থলে মৈত্রশব্দ সম্বন্ধিপদ হইলেও উহাতে তগ্জুলসম্পাদনদ্বারা ( অর্থাং 

ক্রয়াদি দ্বারা মৈত্রতে তগ্ুলের সংগ্রহকর্তৃত্বহেতু ) পাকক্রিয়ার নিমিত্বত্ব অর্থাং 

জনকত্ব আরোপিত হইতে পারে | কিন্তু সন্বদ্ধী পদ কখনও কারক হয় না 

বলিয়া উক্ত লক্ষণে অভিব্যাপ্তি হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এই লক্ষণে 

অব্যাপ্তিদোষও কল্পনা করিয়া থাকেন । এই জন্প্রদায় বলেন_নিমিত 
অর্থাং কারণ। অতএব নিমিত্বের ক্রিয়াপূর্বববন্তিত্ব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, 

কিন্তু “ঘটং করোতি এই স্থলে “ঘটম্* এই নির্বর্ত্যকর্মের অস্তিত্ব ক্রিয়ার 

পূর্ববর্তী না হওয়ায় উহার কর্দকারকত্ব উক্তলক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ 

হয় না, ইহাকে পূর্র্পক্ষ করিয়া কবিরাজে স্ুষেণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেণ 

_ প্ঘটং করোতীত্যত্র নির্বতর্তকর্দণঃ কথ ক্রিয়ানিমিত্ত্ম্? ক্রিয়াসিদ 
ঘটস্য নিয়তপূর্ববব্তিত্বাভাবাৎ । সত্যম। ক্রিয়াসিদ্ধৌ ঘটজ্ঞানত্ ূ্ববরতিত্ব- 

শীশিপিপপাতী 

* পক্রিয়ানিমিত্বং কারকং লোকতঃ সিদ্ধম্” ( কলাপ-কারকপাদের ২২১ স্থ্রীয় বৃত্তি )। 

ইহার ব্যাধ্যায় পঞ্জীকার বলিয়াছেন__“কারকশন্দোহ্য়মবুুৎপর্ো নিমিত্তপর্ধ্যায়ঃ স্বভাব" 
্পুংসকলিল: | যত ক্রিয়ানিমিত্তমাত্রং প্রধানমপ্রধানং বা তত কারকমুচ্যতে ॥” 
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সদ্ধহ্থাদ ঘটস্যাপি পূর্ব্ববস্তিত্বমুপচধ্যত ইত্যদোষঃ |” (কলাপস্থ কারকের 
২২১ স্বত্রীয় ব্যাখ্যা )। ক্তিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বম্ঠ *_-এইরূপ কারক-লক্ষণ 
বৈয়াকরণসম্মত হইলেও নৈয়ায়িকের! উহাতে দোষারোপ করেন। এমন কি, 
ক্রিয়াবিশেষণের ক্রিয়ানয়িত্বসত্বেও তাহারা উহার কারকত্ব স্বীকার করেন 
না। সেইজন্য কারকের লক্ষণসন্বন্ধে তাহারা বলেন__“বিভক্তযর্থদ্বার! ক্রিয়াত্বয়িত্বং 

মুখ্যভাক্তসাধারণং কারকত্ম্” € কারকচক্র )। 

সম্বন্ধ কারক নহে । কারণ “চৈত্রস্ত পচতি' ইত্যাদি স্থলে চৈত্র” এই সম্বন্ধী 
পদের সহিত পাকক্রিয়ার অন্বয় সম্ভবপর নহে ণ। অতএব উক্ত স্থলে 'তগুলম্; 
এইপ্রকার পদের অধ্যাহারপূর্বক অগ্বয়বোধ হইয়া থাকে। ষষ্টীবিভক্তির 
অন্বয় নামের সহিতই হইয়া থাকে, ক্রিয়ার সহিত নহে। সেইজন্য মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের শিষ্য ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ কারকচক্রে লিখিয়াছেন-_-এষন্ঠ্যা নামার্থ- 
সাকাজ্ষতয়া ক্রিয়ায়া অপি কন্মাদিসাকাজ্ষতয়া পরস্পরাকাজ্জাবিরহাৎ”। 

কিন্ত কর্তৃকারকে এবং কর্মনকারকে ষষ্টী বিভক্তিও দৃষ্ট হয়, যেমন-_-“চত্রস্ত 
পাক» ওদনস্ত ভোক্তা? ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ষষ্ঠটীবিভক্তির অর্থ 
বিধিবলে যথাক্রমে কর্তৃত্ব এবং কণ্মত্ব হইয়াছে। স্তরাং অবস্থাবিশেষে 
ইহাদিগকে কারকবিভক্তি বলিতে কোনও ক্ষতি নাই। কারণ 
বৈয়াকরণগণই বিধান করিয়াছেন-_পকর্তৃকন্মণোঃ কৃতি” (পা* ২৩৬৫ )। 
সেইজন্য শাব্ধিকগণ কেবল সম্বন্ধেই ষঠীর কারকত্ব স্বীকার করেন না +। 
'রুবিপ্রতপন্ষিছূর্গতানাং গ্রতিকুব্বতি ভিষক্ ব্বভেষজৈঃ, ইত্যাদি স্থলে 
রোগাদি শব অধ্যাহারপুরর্বক অধ্বয় বোধ হইয়া থাকে। সারমঞ্জরীতে 
স্বোধিনীকার জয়কৃষণও লিখিয়াছেন__“ “গুরুবিপ্রতপন্থি.*. ইত্যাদৌ তু 
সামাধ্যাহারঃ কর্তব্যোইতো। নাতিব্যাপ্তিঃ॥ যাহার! উক্ত উদ্দাহরণে 'প্রতিকুববীতি 
এই ক্রিয়াপদসথ প্রপূর্বক কৃধাতুর মধ্যেই 'রোগশাস্তি'-অর্থ নিহিত আছে বলিয়। 
পামাধ্যাহারকে নিশপ্রয়োজন মনে করেন, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কারকচক্রে 
এই লক্ষণটা পঠিত হইয়াছে-_“কর্তৃতবকর্মত্বাদিষটকান্যতমদ্বারা  ক্রিয়ান্বয়িত্ 
কারকতমিতি তত্বম্”। এই প্রসঙ্গে শার্বিকগণের উক্তিও আছে__ 

৪৮ শপ এ ০. পপ ২ 

; ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং কারক্বমূত ( মঞ্বা )। 
1 “স্ধন্ত কারকত্বং নাস্তি ক্রিয়াযোগাভাবাদিতি শাষিক1:” (কারকচক্র )। 
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এক্তিয়াপ্রকারীভূতোহর্থঃ কারকং তচ্চ ষড়বিধম্। 

কর্তৃকন্মাদিভেদেন শেষঃ সম্বন্ধ ইন্যতে ॥৮ 

যে সকল ঝষ্ঠযন্তপদে ক্রিয়ার সহিত যোগ লক্ষিত হয়, তাহাদের 

বিষয়ে “ষষ্ঠী শেষে” ( পা1০ ২৩৫০ ) এই স্ুত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজি বলিয়াছেন- 

কেন্মাদীনামপি সন্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া যষ্ট্যে” | ইহার তাৎপর্য এই যে 

ক্রিয়ার সহিত যোগমাত্র বিবক্ষিত হইলে কন্মাদিরও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি- 

স্থলে ষ্ঠীবিভক্তি হইয়া থাকে। ঈপ্সিততমত্বাদিরূপ সন্বন্ধবিশেষ বিবক্ষিত হয় 

না বলিয়। ইহাদের কর্াদিসংজ্ঞা বাধিত হইয়াছে । তবে ক্রিয়াহ্বয়িত্ব থাকায় 

উত্তপ্রকার ফণ্তীকে পাণিনিসম্প্রদায় কারকশেষ বলেন ।  “সতাং গতম্ 

ইহার অর্থবোধ হইবে--“সংপুরুষসম্বন্ধি গমনম্ঠ | ইহা! একটা কর্তৃশৈষের 

উদাহরণ । কিন্তু কর্তৃত্বরূপসন্বন্ধবিশেষ বিবক্ষিত হইলে “সম্তো গচ্ছস্ি' 

এইপ্রকার প্রয়োগ হইবে। কন্মশৈষের উদাহরণ যেমন-__মাতৃঃ ন্মরতি, করণ 

শেষের উদাহরণ যেমন--সপিষো জানীতে, ফলানাং তৃপ্তঃ ইত্যাদি। সম্বন্ধ যে 

কারক নহে তৎসম্বন্ধে বৈয়াকণরদের মধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। 

জগদীশ তর্কালস্কারও শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ধাত্বর্থাংশে প্রকারো যঃ স্ুবর্থ 

সোইত্র কারকম্ত। এইরূপে কারকের লক্ষণ নির্দেশপূর্ব্বক সম্বন্ধবিষয়ে 

লিখিয়াছেন__“ষঞ্ঠ্র্থস্ত সম্বন্ধো ন ধাত্বর্থে প্রকারীতুয় ভাসতে, তঙুদন্ 

পচতীত্যান্প্রয়োগাদতঃ সম্বন্ধো ন কারকম্, ন বা তদথিকাপি ফষ্যাদি; 

কারকবিতক্তিঃ” পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্থলবিশেষে সম্বন্ধেরও ক্রিয়া 

নিমিত্তত্ব বিদ্ধমান থাকে । সেইজন্য কালাপক ন্ুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন_ 

“সন্ন্ধন্ত ক্রিয়ানিমিত্তত্বেহপি যট্ম্থু কারকশবস্ত রাডত্বান্প কারকত্মিতি 

সংক্ষেপঃ1” (কারকপাদের ২২৩ স্ত্রীয় কবিরাজ )। রূডত্বের কারণ এই 

যে, সম্বন্ধেরও স্বলবিশেষে ক্রিয়ার সহিত যোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কারকের 

্ঠায় কর্তৃকর্ঘমাদিরপে নহে। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন. | 

“সম্স্ধ;ঃ কারকেভ্যোহন্তঃ ক্রিয়াকারকপূর্ব্বকঃ। 

শ্রুতায়ামশ্রুতায়াং বা ক্রিয়ায়াং সোইভিধীয়তে ॥” 

( বাক্যপদীয়-_তৃতীয়কাণ্ড )। 

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন__“কারকেভ্যোহন্ঃ কর্্মাদিবিশেষলঙ্ষণেড' 

ঘড়ভ্যোহন্োইয়ং সম্বন্ধঃ স্ শেষ ইত্যুপযুক্তে ভিন্নবচনশেষশবাস্রয় 
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কারকাণামবিবক্ষা! শেষ ইতি ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্। ক্রিয়াকারকপূর্বব ইত্যনেন 
কারকত্বং ব্যাচষ্টে শেষস্ত 1 ( প্রকীর্ণপ্রকাশ )। কারকের কেবল ক্রিয়াশ্বয়িত্বরূপ 
লক্ষণ স্বীকার করিলে পাছে অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ আসে, সেইজন্য বোধ 
হয় অষ্টাধ্যায়ীতে কারকের কোনও লক্ষণ না বলিয়া 'কারকে' (১8২৩) এই 
ত্রটা কেবল অধিকারস্ত্ররূপে পাঠ করা হইয়াছে। পতঞ্জলি উক্তসুত্রকে 
সজ্ঞানির্দেশরপে গ্রহণ করিয়া কারকশব্সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__“কিমিদিং 
কারক ইতি? সংজ্ঞানির্দেশঃ। কিং বক্তব্যমেতং? ন হি। কথমনুচ্যমানং 
গস্ততে ? ইহ হি ব্যাকরণে যে বৈতে লোকে প্রতীতপদার্থকাঃ শব্দাস্তৈির্দেশাঃ 
ক্রিয়ন্তে |” (১৪1২৩ মহাভাষ্য )। “কারকে'সূত্রদ্ধারা সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞী 
উভয়েরই নির্দেশ বলিবার জন্য কাত্যায়ন বাত্তিক করিয়াছেন_-“কারক 
ইতি সংজ্ঞানির্দেশশ্চেষ সংজ্জিনোইপি নির্দেশঃ।৮ উক্ত বার্তিকান্গুসারে 
কারকশব্দের অর্থ দেখাইবার জন্য পতগ্রলি বলিয়াছেন_-“সাধকং নিরর্তকং 
কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তবাম্।” সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ভীর নির্দেশ না হইলে 
অ-কারকেরও কারকসংজ্ঞা হইতে পারে । সেইজন্য কাত্যায়ন বলিয়াছেন__ 
“ইতরথা হনিষ্টপ্রসঙ্গে। গ্রামস্ত  সমীপাদাগচ্ছতীত্যকারকন্য।” পতঙ্জলি 
কারককে কেবল সংজ্ঞ। বলিয়া তৃপ্ত হন নাই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহাকে মহাসংজ্ঞা বলিয়াছেন। উক্ত স্থত্রের মহাভাস্ে 
শ্মত হইয়াছে--“কারক ইতি মহতী সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম 
যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতং? লঘর্থ হি সংজ্ঞাকরণম্। তত্র মহত্যাঃ 
সঙ্ঞায়া করণ এতৎ প্রয়োজনমঘর্থসংজ্ঞ| যথা বিজ্ঞায়েত। করোতীতি 
কারকমিতি।৮  (১18।২৩।৫)। 'করোতীতি কারকম্'_ এইরূপ বলিলে 
কর্তাতেই কেবল কারকের লক্ষণ চরিতার্থ হয় * এবং অন্যান্ত কারক কর্তার 
রূপভেদমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে । সেইজন্য বাক্যপদীয়ের তৃতীয়কাণ্ডে 
ভ্তুহরি বলিয়াছেন-__ 

“নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তি প্রতীয়তে | 
যোঢ়া কর্তৃতমেবাহ স্তৎপ্রবৃত্তে নিবন্ধনম্ ॥” 

* “করোতীতি কারক ইতি বুণ প্রত্যরাস্তঃ কাঁরকশব্ঃ কর্তৃপর্ধযায়; স বাচ্যলিঙ্গঃ |” 
(কলাপ-_কারকপাদের ২২১ স্থত্রীয় পন )। 

»১.১- ৫ 



৫৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন__কর্তৃত্বমেবাবাস্তরব্যাপারবিবঙ্া 
করণাদিব্যপদেশরূপতাং ভজতে | ( প্রকীর্ণপ্রকাশ )। 

ভর্তৃহরিপ্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ক্রিয়ানিব্ত্তিবিষয়ে দ্রব্যের শক্তিকেই 

কারক বলিয়াছেন। বাক্যপদীয়গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে__“ক্রিয়াণামভিনিষ্পতৌ 
সামর্থ্যং সাধনং বিছুঃ।, এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন_-“গুণঃ সাধনমূঃ। 

আধারকে আশ্রয় ' করিয়া শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া ভাষ্ে এই শক্তি 
গুণশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। মূলতঃ শক্তি অভিন্ন হইলে ভ্রব্যভেদে 
ইহা! বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় *। নিমিত্তভেদে শক্তির ষড় বিধত্ব স্বীকা রপূর্ববক 
বাক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে__ 

দদ্রব্যাকারাদিভেদেন তাশ্চাপরিমিতা ইব। 
দৃশ্যন্তে তত্বমাসাং তু ধট্ শক্তী নাতিবর্তৃতে ॥৮ ( তৃতীয়কাড)। 

 কাতন্ত্রপরিশিষ্টের প্রসিদ্ধ টীকাকার গোগীনাথ তর্কাচাধ্য শক্তি এবং কারকের 

অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন--“শক্তি;ঃ কারকম্। ভিন্নাশ্ 

ভবস্তি শক্তয়ঃ। ভিন্নানাং শক্তীনামাধারো দ্রব্যাদয়ঃ।৮ স্থানান্তরে তিনি 

আবার বলিয়াছেন__ 

“যেন যেন স্বরূপেণ যাযা শক্তি বিবক্ষ্যতে | 

তেন তেন স্বরূপেণ সৈব শক্তিত্ত কারকম্ ॥” 

কারক যড়বিধ। চাঙ্গুদাসের চাঙ্গুসুত্রে সুত্রিত হইয়াছে__ 
“কর্তা কন্ম চ করণং সম্প্রদানং ততঃপরমূ। 

অপাদানাধিকরণে কারকাণি ভবস্তি ষট্ ॥৮ ৭ 

ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে মগ্ত্ায় লিখিত আছে-কর্ত,ঃ কারকাস্তরপ্রবর্ণ- 
ব্যাপারঃ, ক্রিয়াফলেনোদেশ্যত্বরূপব্যাপারশ্চ কর্মরণঃ, করণস্ত ক্রিয়াজনকাব্যবহিত- 

শী ৩৩ 

* .  “পরমার্থে তু নৈকত্বং পৃথক্ত্বাতিনলক্ষণম্। 

পৃথকৃত্বৈকত্বরূপেণ তন্বমেব প্রকাশতে ॥” (বাক্যপদীয়__তৃতীয়কাও )। 

ইছার ব্যাখ্যায় হেলারাজ বলিয়াছেন-“অবিষ্ভাব্যবহারদশায়াং পৃথক্ত্বেন প্রকাশতে, 

অবিষ্ঠাবিলয়ে স্বেকত্বেন গ্রকাশত ইতি বোদ্ধব্যম্। 
1 কেহ কেহ বলেন-_ ূ 

“অপাদানং সম্প্রদানং তথাধিকরণং শ্বতম্। 

করণং কর্ম কর্তেতি কারকাণি বাস্তি যু” 



উপোদ্ঘাত . ২৫৯ 

ব্যাপারঠ প্রেরণান্মত্যাদিব্যাপারঃ সম্প্রনানস্য, অবধিভাবোপগমব্যাপারো- 
ইপাদানস্ত, কর্তৃকর্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারোইধিকরণস্থয |, অর্থাৎ কারকান্তরের 
্রবর্তনব্যাপারই কর্তার কর্তৃত্সাধক, ক্রিয়াফলবিশিষ্ট উদ্দেশ্ঠতরূপব্যাপারই 
কন্মের কর্শত্বসাধক, ক্রিয়াজনক অব্যবহিত ব্যাপারই করণের করণকসাধক, 
প্রেরণ অন্থুমতি প্রভৃতি ব্যাপারই সম্প্রদানের সম্প্রদানত্বসাধক, অবধিভাবের 
উপগমক ব্যাপারই অপাদানের অপাদানত্বসাধক এবং কর্তৃকর্মব্যবহিত 
ক্রিয়াধারণরূপ ব্যাপারই অধিকরণের অধিকরণত্বসাধক। এই ষড়বিধ 
কারক এবং সম্বন্ধ উক্ত বা অনুক্ত ভেদে প্রত্যেকটা দ্বিবিধ হইতে 
পারে। সেইজন্য ষট্কারককারিকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-_-'ষট কারকাণি 
সম্বন্ধ উক্তাম্ুক্ততয়! দ্বিধা । এই সকল বিভাগের উদাহরণ নিয়ে প্রদর্শিত 
হইতেছে। উক্ত কর্তা-জলতি হুতাশনঃ, এধতে বিধুঃ ইত্যাদি; অনুক্ত 
কর্তা-জল্যতে হুতাশনেন, এধ্যতে বিধুনা। উক্ত কন্ম-_ওদনঃ পচ্যতে ; 
অনুক্ত কন্ম-_ওদনং পচতি। উক্ত করণ-__ক্সানীয়ং চর্ণম্ ( ক্নায়তেইনেন 
ট্ণেনেতি )+ অন্ুভ্ত করণ-ন্নাতি চূর্ণেন। উক্ত সম্প্রদান__দানীয়ো! ব্রাহ্মণ: 
( দীয়তে যন্মৈ স দানীয়ঃ ); অন্ুক্ত সম্প্রদান__দদাতি ত্রাহ্মণায়। উক্ত অপাদান 
_ভীমো রাক্ষসঃ (বিভেত্যম্মাদিতি ভীমঃ); অনুক্ত অপাদান-_বিভেতি 
রাক্ষমাৎ | উক্ত অধিকরণ-_আসনং গীঠম্ (আস্ততে যশ্মিন্ পীঠে তদাসনং 
গাঠম্); অনুক্ত অধিকরণ-_আস্তে পীঠে। উক্ত সম্বন্ধ__গোমান্ দেবদন্তঃ (গাবো! 
বিগন্তে অস্তেতি গোমান্) অন্থক্ত সম্বন্ধ-_গাবো নিগ্ান্তে দেবদন্তশ্ত। 
এট সকল কারকের বলাবল লইয়া সংক্ষিপ্তসারে সুত্রিত হইয়াছে 

“অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকম্মণাম্। 
কর্তৃশ্চান্যোইন্যাসন্দেঠে পরমেকং প্রবর্তীতে ॥” 

শ্লোকটা কাহারও স্বকীয় নহে, কিন্তু স্বকীয়-পরকীয় কারণ ভর্তৃঙ্করি বলিয়াছেন 
“অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকন্মরণাম্। 
কর্ত,শ্চোভয়সম্প্রা্তৌ পরমেৰ প্রবর্তৃতে ॥” 

( শব্দশক্তিপ্র“__কারক প্র* ৮২ কারিকার বৃদ্তি দ্রষ্টব্য )। 
কর্তী। কর্তার লক্ষণসম্বন্ধে বৈয়াকরণেরা বলেন-_এক্রিয়াশ্রয়ত্ং 

ক্ৃতম”। অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম কর্তৃত্ত। 
সয়ায়িকগণ উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ আরোপ করেন। কারকচক্রে 

এ ৃ 



২৬, ব্যাকরদর্শনের ইতিহাস 
মথুরানাথের শিশ্য ভবানন্নমিদ্ধান্তবাগীশ লিখিয়াছেন--“অচেতনেইভিযুক্তানা 
স্বরসতঃ কর্তৃপদাপ্রয়োগাং” ৷ অভিপ্রায় এইরূপ-_উত্তলক্ষণদ্বারা সচেতন ও 
অচেতন উভয়বিধ পদার্থই মুখ্যভাবে কর্তৃলক্ষণের লক্ষ্য হইতেছে, কিন 

 শিষ্টগণ কখনও অচেতন বস্তে লক্ষণাব্যতিরেকে কর্তৃপদ প্রয়োগ করেন 
না। কর্তৃলক্ষণসন্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন_+ক্রিয়ান্কুলকৃতিমং কর্ম, 
কর্তৃপদস্য যত্বার্থকতৃজন্তকৃধাতুব্যুৎপন্নত্বাং। অতোইন্তাত্র অচেতনাদৌ কর্তৃত্ব 
ভাক্তমিতি” (সারমঞ্জরী)। অভিপ্রায় এইরূপ-_ত্রুপর কৃধাতুনিষ্পন্ন কর্তৃশবে 
তচ্ প্রত্যয়ের অর্থ-আশ্রয়ত্ব। অতএব প্রত্যয়ার্থের দ্বারা কর্তৃশব যত 
আশ্রয়কেই বুঝাইতেছে। এইরূপ হইলে ক্রিয়ার অনুকূল কৃতিমত্ব অর্থাং 
ব্যাপারবন্ত/রূপ কর্তলক্ষণ কেবল সচেতন বস্তুতেই মুখ্যভাবে চরিতার্থ হয় 
সুতরাং 'রথো গচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে গমনান্থকুলকৃতিমত্ের অভাবহেতু অচেতন 
রথাদিতে কর্তৃত্ব প্রসক্ত হয় না। ইহার উত্বরে বলা যাইতে পারে যে 

শিষ্টগণ অচেতন বস্তুতে যে কত্পদের প্রয়োগ করেন তাহ! ভাক্ত অর্থাং 

গৌণ বা লাক্ষণিক বুঝিতে হইবে । বৈয়াকরণেরা কিন্তু এরূপ কোনও 
লক্ষণা স্বীকার করেন না। ক্রিয়াশ্রযিত্বং কর্তৃত্বম্ঠ এইরূপ লক্ষণম্বীকারে 
ভিন্নপ্রকারের দোষও আসিয়া পড়ে। “ঘটে! ভবতি' ইত্যাদি স্থলে কর্তৃত- 

ব্যাপার কাল-বিষয়ে প্রসক্ত হইতে পারে *। কারণ কাল সকল বস্তুর আশ্রয় 
এবং তাহাতে ক্রিয়ার চরম অবস্থিতি অযৌক্তিক নহে। কালের 
সর্ববাশ্রয়ত্ব লইয়া উক্তিও আছে--“কালো হি জগদাধারঃ কালাধারা ন 
বিদ্যাতে”। উক্ত দোষনিবারণের জন্য কালাপক সুষেণ বিগ্যাভূষণ কর্তৃলক্ষণসন্বন্ধে 

বলিয়াছেন--প্রাধান্যেন ধাতুবাচ্যব্যাপারবত্বং কর্তৃত্বমঠ + | অধিকরণের 

্রিয়াশ্রয়ত্ব থাকিলেও উহা কর্তার ন্যায় সাক্ষান্তাবে দৃষ্ট না হওয়ায় 
উক্ত 'প্রাধান্য'শব্দদ্ধারা কর্তৃলক্ষণটা নির্দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
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উপোদঘাত ২৬১ 

“ধাতৃনোক্তক্রিয়ে নিত্যং কারকে কর্তৃতেষ্যতে । 

ব্যাপারে চ প্রধানত্বাৎ স্বতন্ত্র ইতি চোচ্যতে ॥৮ 

প্রাচীনেরা বলেন-_ধধাতৃপাত্বব্যাপারাশ্রয়ঃ কর্তা” । স্থুলতঃ ইহার তাংপর্য্য 
এইরূপ_ ধাতুর দ্বারা যে ক্রিয়া বা ব্যাপার * উপস্থাপিত হয়, সেই ক্রিয়া 

বা ব্যাপারের আশ্রয় তিউ.বিভক্তিদ্বার| অনুভূত হইয়া থাকে এবং সেই 

মাশ্রয়ই উক্ত ধাত্বর্থের প্রতি কর্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্য 

শব্ষশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে_- 

“তিঙা বিকরণাক্তস্ত ধাঁতোরর্থস্ত যাদৃশঃ | 

স্বার্থে যাদৃশি বোধ্যস্তৎ কর্তৃত্বং তদিহোচ্যতে ॥” 

পাণিনি স্বত্র করিয়াছেন-__“ম্বতন্তঃ কর্তা” (১181৫৪)। স্বাতস্ত্রাই 

কর্ধার বৈশিষ্ট্য । ম্বতন্ত্র (স্ব আত্মা প্রধানমস্তয ) অর্থাৎ ন্বপ্রধান। 
পতঞ্জলি তন্ত্রশব্দের অর্থ করিয়াছেন_-“যঃ প্রাধান্যে বর্ততে তন্ত্রশবাস্তস্যেদং 

গ্রহণম” (১81৫8 স্ুত্রীয়ভাত্য )। সারন্বতসম্প্রদায়ে কথিত হইয়াছে__ 

“প্রধানীভূতধাত্র্থাশ্রয়ত্বং স্বাতন্থ্যম্। স্থাল্যাদীনাং বস্ততঃ স্বাতন্ত্রাভাবেইপি 
বিবঙ্ষাতঃ স্থালী পচতি কাষ্ঠানি পচন্তীতি প্রয়োগঃ সাধুরেব। তথোক্তং 
ভট্রোজিনা__ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্যেণ বিবক্ষিতোহর্থঃ কর্তা স্যাদিতি তস্য বীজম্।” 

( সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, পৃঃ ২৪২)। স্থাতন্ত্যসন্বন্ধে স্ুষেণ বিদ্াতূষণ বলিয়াছেন__ 

'কারকচক্রব্যাপারপ্রতিবন্ধকীভূতব্যাপারাভাববত্বং স্বতত্ত্ত্বম্” (কলাপ-_কারকপাদ, 
২২০ সুত্রীয় কবিরাজ )। অন্যান্য কারক অপেক্ষা কর্তাই প্রধান। সেইজন্য 

তাম্কার লিখিয়াছেন--কিং পুনঃ প্রধানম্? কর্তা । কথং পুন জ্ৰাঁয়তে 

কর্ধা প্রধানমিতি 1 যত সর্ধেষু সাধনেযু সন্নিহিতেষু কর্থা প্রবর্তযিতা 
ভবতি”। (১81২৩ স্ুত্রীয় মহাভাষ্য )। কর্তা" নাম হইয়াছে কেন 

ততসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, কৃধাতুর অর্থ সমস্তধাতর্থনিষ্ঠ বলিয়া 'যঃ করোতি স 
কধা' এইরূপ অনার্দিপরম্পরা বাক্যহেতু নিখিল ক্রিয়াব্যাপক প্রধান কারকের 

নাম কর্তা হইয়াছে। ভর্তৃহরি ভাষ্যাদির তাৎপর্ধ্য অনুসরণ করিয়া কর্তৃসম্বন্বীয় 
প্রাধান্তের হেতুকলাপ একত্র সঙ্গিবেশপূর্বক লিখিয়াছেন__ 

রি ইউজ এল 

* 'কিয়াসতা দিলক্ষণো!ধাত্র্থ,, ( হরিনামামূতব্যাকরণ )। 



২৬২ _ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

“প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্ন্যগ ভাবাপাদনাদপি। 

তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাং প্রবৃত্তানাং নিবর্তনাৎ ॥ 

অনৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকে * চ দর্শনাৎ। 
আরাদপ্যুপকারিতে স্বাতন্ত্যং কর্ত,রুচ্যতে ॥৮ 

( বাক্যপদীয়-_তৃতীয়কাণ্ড )। 

এ বিষয়ে সৌপদ্নসম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত কারিকাটীর প্রচলন আছে-_ 
«প্রবৃত্ত চ নিবৃত্তৌ + চ কারকাণাং য ঈশ্বরঃ | 
অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্তা নাম কারকম্॥” 

যতদূর দেখা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, কর্তা সর্বদাই বত 
এবং করণাঁদি অন্যান্য কারকসমূহ পরতন্ত্র অর্থাং পুরুষপ্রযাত্বের অধীন। 
এই পারতন্ত্যহেতুই কন্মকরণাদি কারক কর্তৃসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। 

এ নিয়ম সাধারণ হইলেও স্থলবিশেষে কন্মকরণাদিও বিবক্ষাবশে 
কর্তৃভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণগণ বলিয়া থাকেন-_ 

ধিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবস্তি। এরূপ উক্তির তাৎপধ্য এই যে, 

বিশেষণবিশেষ্যভাব যেমন নিয়ত নহে অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছান্ুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, 

সেইরূপ কর্তৃত্বাদি ষট্কারকত্বও বস্তুবিশেষে বৈবক্ষিক হইয়া থাকে । সেই জব 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন-_“সর্ববত্রৈবাত্র ্বাতন্ত্যং পারন্ত্যং চ বিবক্ষিতম্।*'*তদ্যথা 

বলাহকাদ্ বিচ্যোততে, বলাহকে বিদ্যোততে । বলাহকো বিদ্যোতত ইতি।" 

(১1৪২৩ স্বত্রীয় মহাভাষ্য )। উক্ত ভাত্যাংশের প্রদীপে কৈয়টাচার্্য উদ্াহরণত্রয়ের 

বিবক্ষিত অর্থভেদ প্রদর্শনপুর্ধবক লিখিয়াছেন-_“নিঃসরণাঙ্গে বিদ্যোতনে ছি 
বর্ততে পৃথগভাবশ্চ বিবঙক্ষিত ইত্যপাদানত্বম। বলাহক ইতি। স্থিত্য্ে 

গ্যোতনেহত্র ছ্যুতি বর্ততে। বলাহকে স্থিত্বা জ্যোতীরূপা বিছ্দ্ বিদ্োততে 

ইত্যর্থঃ। বলাহক ইতি । বিছ্যাতো৷ বলাহকন্ত চাভেদবিবক্ষায়াময়ং ? প্রয়োগ: । 

* “প্রবিবেকে” ইতাত্র ব্যতিরেকে” ইতি পাঠীস্তরম্। 
1 “কর্ত,ব্যাপারাতিনিবেশঃ প্রবৃত্ভিঃ, ততোপবর্তনং নিবৃত্তিঃ”। 

£ ইহার উদ্দ্যোতে নাগেশভট্ট লিখিয়াছেন__প্অভেদবিবক্ষায়ামিতি। ধৃমজ্যো্তি' 

সলিলমরুতাং সংঘাতত্ত  মেঘপদার্থত্ববিবক্ষায়ামিতি |” নাঁগেশভট্রের এরূপ ব্যাথার 

আকর বোধ হয় মেঘদূত। তথায় কবিসম্রাটু কালিদাস লিখিয়াছেন-__“ধূমক্যোতি" 
মূলিলমরুতাং সন্গিপাতঃ ধ মেঘঃ।” 



উপোদ্ঘাতত ২৬৩ 

্বনান্তরে আবার ভাত্তকার করণ এবং অধিকরণের বিবক্ষিত কর্তৃত্বের 

উদাহরণ দেখাইয়া স্থালীপুলাকম্যায়ের উল্লেখপূর্র্বক অন্যান্য কারক সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_স্থালী পচতীতি.*'**'অধিকরণস্য  কর্তৃত্বম্।.***** কাষ্ঠানি 

পচন্তীতি'*****করণস্য. কর্তৃত্মম্।****-পধ্যাপ্তত. করণাধিকরণয়োঃ  কর্তৃতবং 

নিদগিতমপাদানাদীনাং . কর্তৃত্বনিদর্শনায়। পধ্যাপ্তো হোক; পুলাকঃ স্থাল্যা 
নিদর্শনায়।” (মহাভাষ্য-_-১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪-২৫, কীল্হর্ণ)। কেবল 

কর্তৃত্বের নহে, অন্ত কারকেরও বিবক্ষা হইতে পারে । অধিকরণের করণন্ব- 

বিবক্ষা দেখাইয়া ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন__ 
“বস্তুত স্তদনির্দেষ্ত, ন হি বস্ত ব্যবস্থিতম্। 

স্থাল্যা পচ্যত ইত্যেষা বিবক্ষা দৃশ্ঠতে যতঃ ॥৮ 
প্রত; ধাতৃপান্ত ব্যাপার বহুবিধ *। এই সকল ব্যাপার যে যে বস্তুকে 
মাশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সেই বন্ত তাহাদের নিজ নিঞ্জ ব্যাপারে কর্তৃত্ব 

মর্থাং স্বাতন্থ্য থাকায় কারকসংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপে “করোতীতি 
ঠারকম-_-এই অধ্র্থসংজ্ঞার সার্থকতা বুঝিতে হইবে । “দেবদত্বঃ কাষ্টৈঃ স্থাল্যাং 
লং পচতি” এই বাক্যস্থ পাকক্রিয়া অনেকগুলি অবাস্তর 

যাপারের সমষ্টি। এ সকল অবান্তর ব্যাপারে ভিন্ন ভিম্ন কর্তৃত্বও দৃষ্ট 
য়। যেমন-__অধিশ্রয়ণ +, তওুলাবপন, এধোহপকধণ ইত্যাদি ব্যাপারের 

শ্রয়হত দেবদত্ত কর্তা, তুলবিক্িত্তিপধ্যন্ত জলনব্যাপারের কর্তা ,কাষ্ঠ, 
খুলধারণাদি ব্যাপারে স্থালী কত্রী এবং অবয়বাবয়বিভাবাদিপরত্বে তুল 
তাঠ। অতএব দেবদত্ব, কাষ্ঠ, স্থালী এবং তণ্ুল__ ইহাদের সকলেরই 
ধ্যরপে পাকক্রিয়া সাধারণ এবং সকলেরই পাকক্রিয়ায় কারকরূপে 
উ রহিয়াছে। এখন এই পাকক্রিয়ার অন্তভূর্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে 

* প্রধান ক্রিয়া অনেকথুলি পূর্বাপর অবান্তর ক্রিয়ার সমষ্ট। সেইজন্ত যাস্ক 
খিয়াছেন--“পূর্বাপরীভূতং ভাবমাধ্যাতেনাচষ্টরে ব্রজতিপচতীত্যুপক্রমপ্রতৃত্যপবগ্পরধ্যস্তম্” 
নরুক্ত-১।১০ )। 

1 অধিশ্রয়ণং চুল্লযা উপরি তওুলযুক্তস্থাল্যাঃ স্থাপনম্” ( বালমনোরম| )। 

; এইজন্ক আবার কেহ কেহ বলেন__ 

পগ্বব্যাপারে হি কর্তৃত্ব সর্ধত্রৈবাস্তি কারকে। 
ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্ভবঃ ॥” 
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যেরূপ যেরূপ বিবক্ষা হইবে, তাহাদের আশ্রয়ভূত বস্তরও সেইরূপ সেইরূপ 
কর্তৃকর্মাদি ভিন্ন ভিন্ন কারকত্ব ঘটিবে। আখ্যাতবৃত্তির নবম স্মত্রীয় টীকা 

দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন--“বৌদ্ধেইপি মতে যথোক্তং  “দাধনব্যবহারশ 
ৃদ্ধ্যবস্থানিবন্ধনঠ ইতি” বিষয়টা কৈয়টাচার্য একটি উপমার দ্বার 

বুঝাইয়াছেন_-্যথা মাতাপিত্রোরপত্যোৎ্পাদনে কর্তৃত্বং ভেদবিবঙ্ষায়া 
ত্বয়মস্তা মিয়মন্মাজ্জনয়তীত্যধিকরণত্বমপাদানত্বং চ ব্যবতিষ্ঠতে।” (১1৪২৩ সৃত্ী 
প্রদীপ ))। অবাস্তরব্যাপারে করণাদি কাঁরকের কর্তৃত্ব থাকিলেও তাহারা 

স্ব্বকাধ্যসম্পাদনদ্বারা উক্ত পাকরূপ সাধারণ ক্রিয়ার স্বার্থমাধন করে+ 
আর কর্তা এই সাধারণ ক্রিয়ার প্রবর্তয়িতা বলিয়া অন্যান্য কারক অপেক্ষা 

তাহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে । সেইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন- “সার্ক 
সাধনেষু সন্গিহিতেষু কর্তা প্রবর্তয়িতা ভবতি |” ( ১1৪।২৩ স্থত্রীয় মহাভাত্ )। 

ইহার তাৎপধ্য এই যে, পাকাদিক্রিয়াসিদ্ধির উপযোগী কাষ্ঠ স্থালী প্রভৃতি 
সামগ্রী উপস্থিত থাকিলেও তাহাদের ন্ব স্ব ব্যাপারে কর্তাই নিয়োগ করে +। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থালীসম্বন্ধীর গ্রহণধারণাদি ক্রিয়া যখন বিবক্ষিত 

হয় তখন স্থালী স্বতন্থ ?, কিন্তু কর্তৃ সম্বন্ধীয় অধিশ্রয়ণতগুলাবপনাদি ক্রিয়া 

বিবক্ষিত হইলে স্থালী তদবস্থায় গ্রহণধারণাদি কণ্ম করিলেও পরতন্ত্র হইয় 
থাকে। যেমন রাজার সম্মুখে অমাত্যগণের পারততন্ত্্য কিন্তু অন্তরালে স্বাত্্ 
দৃষ্ হয় সেইরূপ কন্মকরণাদিরও কর্তৃসমবায়ে পারতন্ত্্য এবং তদ্ধযবায়ে স্বাতসা 

বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয়ের বিবৃতি-পূর্বক ভাত্যকার বঙলিয়াছেন_ 

পস্থালীস্থে যত্বে কথ্যমানে স্থালী স্বতত্ত্রা কর্তৃস্থে যত্ধে কথ্যমানে পরত 
নম্থু চ ভোঃ কর্তৃস্েইপি বৈ যত্বে কথ্যমানে স্থালী সংভবনক্রিয়া 

ধারপক্রিয়াং চ করোতি। তত্রাসৌ স্বতন্ত্রী। কেদানীং পরতন্ত্রী। এবং ্ি 

রঃ *সর্কেষাং চ কারকাঁণাং ্বস্বাবাস্তরক্রিয়াদারা প্ধানজিরানিষ্পাদকন্ং বোধ 

( লখুশবেন্দুশেখর )। 

1 “করণাঁদীনাং তু কর্তৃবিনিয়োগাদেব স্বব্যাপারে স্থাতনত্যম্ষ ( বাক্যপদীয়-তৃতীয়কারজ 

৯৯ কারিকাঁর হেলারাজকত প্রকীর্দগ্রকাশ জট )। 

£ এরূপ বিবক্ষার কারণনির্দেশপুর্ধক তট্টোজি বলিয়াছেন__““যদা সৌকর্যযাতিগা 

প্ঠোত্িতুং কর্তৃব্যাপারো৷ ন বিবক্ষ্যতে তদা! কারকান্তরাপ্যপি কৃসংজ্ঞাং লভন্তে, গববযাগা্ 

গবতনবত্বাৎ।” (সি* কৌ*-_ কর্্কর্তপরক্রিয়। দুষট্য )। 



সের 

উপোদ্ঘাত ২৬৫ 
প্রধানেন সমবায়ে শ্থালী পরতন্ত্রা ব্যবায়ে স্বতন্ত্রা। তদ্যথা__অমাত্যাদীনাং 
রাজ্ঞা সহ সমবায়ে পারতন্ত্ং ব্যবায়ে স্বাতন্থ্যম্।”৮ (১19২৩ স্ূত্রীয় মহাভাস্ )। 
ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যদিও করণ সাক্ষান্ভাবে এবং কর্তা পরম্পরাক্রমে উপকারক, 
তথাপি কর্তার প্রাধান্তাই স্বীকৃত হয়*। কারণ কর্তার অভাবে করণাদির 
অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৈয়ট বলিয়াছেন-_“ৰরণাগ্ভভাবেইপি অস্বয়- 
ব্যতিরেকাভ্যাং কর্তৃও প্রাধান্তম্।” কর্তৃপ্রাধান্তের কেবল ইহাই কারণ নহে, 
“প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্ন্যগ ভাবাপাদনাদপি” ইত্যাদি হরিকারিকায় উহার 
অন্যান্য কারণও উল্লিখিত হইয়াছে । 

সাধারণভাবে কেহ কেহ বলেন__ 

“কর্তা চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কারকাণাং প্রবর্তকঃ । 

কেবলো হেতৃকর্ত্া চ কন্মকর্তা তথাহপরঃ ॥” 

কেবল অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্তা । আমাদের মতে কিন্ত কর্তা প্রধানতঃ দ্বিবিধ__ 
্বতন্ধ কর্তা! এবং হেতুকর্তা। পাণিনি বলিয়াছেন_“ম্বতন্ত্; কর্তা” (১৪1৫৪ )। 
অর্থাৎ ক্রিয়াসিছ্ধৌ প্রাধান্যেন বিবক্ষিতঃ কারকবিশেষঃ কর্তৃসংজ্ঞো ভবতি।' 
ইহার দ্বারা বলা হইতেছে-_“কত্রণ হি নিযুজ্যমানানি করণাদীনি প্রবর্থন্তে, ন তু 
তৈঃ করণাদিভিঃ কর্তা ক্রিয়ায়ামাযোজ্যতে। তারপর তিনি বলিয়াছেন__ 
'ততপ্রযোজকো হেতুশ্চ” (১181৫৫)। অভিপ্রায় এইরূপ--তং চ কর্তারং 
গ্রেষণাদিনা যঃ প্রযুঙক্তে স প্রযোজকপদার্থো হেতুসংজ্ঞকঃ কর্ত! ভবতি।, 
এই ছুইটা সত্রের তাৎপর্য সংগ্রহপূর্বক হরিনামামূত ব্যকিরণে সুত্রিত হইয়াছে 
_ম্বতন্ত্রং ততপ্রযোজকং চ কর্ত” (১৩)। ইহার বৃত্তিভাগে গোস্বামিপাদ 

লিখিয়াছেন-_“্যস্তৈব ব্যাপারতয়া ক্রিয়া বিবক্ষ্যতে তত স্বতন্্মত যচ্চ 
তম্যাপি প্রেরকতয়া ততপ্রযোজকম্। তচ্চ কারকং কর্তৃসংজ্ঞং স্যাৎ। 
অধবিশেষণত্বে তু কর্তেতি পুংলিঙ্গত্বম্। যঃ করোতি স কর্তা, কারয়তি যঃ স হেতু- 
স্চেতি কালাপাঃ, কৃঞ্র্থস্ত ধাতুদস্থগতত্বাং।” যাহা! প্রধানভাবে ক্রিয়ার 

* 'প্রীগন্ততঃ শক্তিলাভাৎ......” ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যায় হেলারাগ বলিয়াছেন 

-এতেন হেতুকলাপেন কর্ত 8 করণাপেক্ষয়া ক্রিয়াসিৌ বিগ্রকুষ্টৌপকারকত্বেৎপি স্বাতস্ত্যং 

রাধান্টনিবন্ধনমূচ্যত ইতি তন্যৈব কর্তৃসংজ্ঞা ন তু করণাদেঃ স্বব্যাপারে স্বতনস্তাপীত্যর্থঃ। 

(বাঁক্যপদীয়__তৃতীয় কাওস্থ ৯৯-১০৭ শ্গোকের প্রকীর্ণপ্রকাশ দ্রষ্টব্য )। 
৪ 
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আশ্রয় তাহার নাম স্বতন্ত্র অর্থাৎ মুখ্য কর্তা, আর সেই কর্তীকে যে প্রেরণ 
করে তাহার নাম হেতুকর্তা ব! প্রযোজক । এই ছুইপ্রকার কর্তা লক্ষ্য করিয়া 
সংক্ষিপ্তসারেও সুত্রিত হইয়াছে-__“ক্রিয়ামুখ্যপ্রযোজকৌ কর্তা” । ইহার বৃত্বিভাগে 

লিখিত আছে-_-ক্রিয়ায়াং সাধ্যায়াং কারকেযু যো মুখ্যস্তদায়োজনার্ঃ স 
কর্তৃসংজ্ঞো ভবতি। (কারক ১)। হেতৃকর্তা লইয়! ভর্তৃহরি বলিয়াছেন__ 

“প্রেষণাধ্যেষণে * কুর্বংস্তৎসমর্থানি বাচরন্। 

কর্তেব বিহিতাং শাস্ত্রে হেতুসংজ্ঞাং প্রপদ্ঠতে ॥৮ 

( বাক্যপদীয়-__তৃতীয় কাও)। 

স্বতন্্রকর্ত। আবার ত্রিবিধ হইতে পারে__অভিহিত, অনভিহিত এবং কর্মকর্তা । 

অভিহিত বা উক্ত কর্তার উদাহরণ যেমন-_দেবদত্তঃ পচতি। অনভিহিত বা 

অনুক্ত কর্তার উদাহরণ যেমন__দেবদত্তেন পচ্যতে ; অথবা! যেমন__ 

“ভিন্নঃ শরেণ রামেণ রাবণো লোকরাবণঃ। 

করাগ্রেণ বিদীর্দোইপি বানরৈধুরধ্যতে পুনঃ ॥৮ শঁ 

সারন্বতেরা বলেন--“যতকনম্মগুণসংযোগাৎ কর্তৃত্বেন বিবক্ষ্যতে স কন্মকর্তা |” কেন 

 চাসৌ কর্তা চেতি”_-এই কর্্মধারয় সমাসে কর্মকর্তশব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব 

ইহার অর্থ হইতেছে-__কম্মই যখন কর্তা বলিয়া বিবক্ষিত হয় তখন উহাকে 
কর্মকর্তা বলে। কর্মকর্তার সম্বন্ধে একটা কারিকা প্রথমতঃ কৌমারসম্প্রদায়ে 
প্রচলিত হয়-- 

“ক্রয়মাণং তু যৎ কন্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। 
স্থকরৈঃ সবি ণৈঃ কর্তৃ কর্মকর্তেতি তদ্ঘিহঃ ॥৮ 

( কাতন্ত্ববৃত্তিকার দুর্গসিংহধৃত প্রমাণবচন--আত ৭৫ )। 

শী শিপ পা স্পিন এ 

* 'ভৃত্যাদেরাজ্ঞাপূর্ববকো ব্যাপারঃ প্রেষ্ণম্, গুর্বাদেঃ সৎকারপূর্ববকো ব্যাপারোইধো" 

ষণম্। নিকষ্টবিষয়ে! নিয়োগঃ প্রেষণম্্, অভ্যহিতবিষয়োহধ্যেষণ মিত্যনয়ো! ভেদঃ1+ প্রেরণা" 

ধ্যেষণে' ইতি পাঠাস্তরম্। 

1 গ্সোকটার ব্যাখ্যা এইরূপ-_রামেণ রাঁবপে! ভিন্নঃ। রামেপণেতি কর্তরি তৃতীয়া। 
শরেণেতি সাধনে তৃতীয়া । কথংভূতো রাঁবপঃ 1 লোকান্ রাঁবয়তি ক্রন্দয়তীতি লোকরাবণ;। 

_ উদদাহুরণান্তরমাহ-_তথা রাঁবণো বানরৈ বিদীর্নোপি বিদারিতোৎপি পুনঃ পুন যূরধ্যতে । অজ 
বানরৈরিতি কর্তৃুপদম্। করাগ্রেণেতি সাধনপদং জাতাবেকবচনং চ। 
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ছার অর্থ এইরূপ-_“যৎ কর্ম ক্রিয়মাণং সং সম্পগ্ভমানং সং কর্ত,ঃ ক্রিয়াকর্ত.ঃ 
নুকরৈঃ সুখেনামুষ্ঠীয়মানৈঃ শৈঃ স্বকীয়ৈ গুঁণৈঃ কন্মভি ধ্যাপারৈঃ স্বয়মেবাত্মনৈব 
প্রসিধাতি সম্পন্নং ভবতি তৎ কণ্ম কর্মকর্তেতি বিছু মন্তান্তে। অর্থাং কর্তা যে 

কর্ম করে তাহা যদি নিজের গুণে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহাকে 

কর্মকর্তী বলে। কন্মকর্তৃবাচ্যে কন্মবাচ্যের ন্যায় আত্মনেপদাদি এবং কন্মে প্রথম! 

হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার উদাহরণ যেমন--পচ্যতে ভক্তং স্বয়মেব, ভিগ্ভাতে 
কুমুলঃ স্বয়মেব। এ প্রসঙ্গে কৌমারসম্প্রদায়ের উমাপতি বলিয়াছেন__ 

*কর্মস্থ; পচতে ভাবঃ কর্মস্থ! চ ভিদে: ক্রিয়া । 

অস্ত্যাদিভাবঃ কর্তৃম্থঃ কর্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া! ॥৮ 

(আখ্যাতব্যাখ্যামার ৭৫ )। 

শ্লোকটী উমাপতির স্বকীয় নহে, কিন্তু স্বকীয়পরকীয়। কারণ “কর্মবং কর্মমণা 

তলাক্রিয়ঃ” (৩1১/৮৭ ) স্থৃত্রের কাশিকায় জয়াদিত্য বলিয়াছেন__ 
“কন্মস্থঃ পচতে ভাবঃ কর্মস্থা চ ভিদেঃ ক্রিয়া। 

মাসাসিভাবঃ কর্তৃস্থঃ কর্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া ॥৮ 

শ্নোকস্থ মাসাসি'শব্দ লইয়া নৈয়াসিক জিনেন্দরবুদ্ধি লিখিয়াছেন_-“আসে ধাতো 
ান আসিভাবঃ। আসনং হি ভাবঃ1***'**মাসসহচরিত আসিভাবঃ। শাঁক- 
পাধিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। মাসাসিভাবঃ। কদা স মাসসহচরিত আসিভাবে 
ভবতি? যদা! মাসমাস্ত ইতি প্রযুজাতে । মাসমিতি কন্মমণি দ্বিতীয়া। কর্মমসংজ্ঞা 
ত কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কন্মসংজ্ঞ। হাকম্মণামিতি বচনাং। মাসাসিভাবঃ কর্তৃস্থে। 

ভবতি। আমিতরি সমবায়াৎ। তেনান্ততে মাসঃ স্বয়মেবেতি ন ভবতি।” 
অতএব ক্রিয়া কর্মামাত্রস্থা৷ না হইয়! কেবল কর্তৃস্থ৷ হইলে কন্মকর্তৃব্যবহার নিষ্পন্ন 
হইতে পারে না। সুতরাং “দেবদত্তে। গ্রামং গচ্ছতি' এস্থলে পাদবিহরণাত্বক 
গমনক্রিয়ার আশ্রয় কেবল দেবদত্ত, কারণ গ্রামের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ 
নাই। সেইজন্য 'আস্ততে মাসঃ স্বয়মেব? বা 'গম্যতে গ্রামঃ স্বয়মেব_এইরূপ 
প্রয়োগ কখনই হইতে পারে না। 

চেতনাচেতনবিষয়ভেদে হেতুকর্তা দ্বিবিধ। চেতনবিষয়ক যেমন-__ 

পাটয়ত্যোদনং দেবদন্তেন ; অচেতনবিষয়ক যেমন-__ভিক্ষা বাসয়তি। কেহ কেহ 
মাবার চেতনাচেতনভেদে স্বতন্ত্র কর্তারও দ্বিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন-_ 
চিতনকর্তা-দেবদত্বঃ পচতি। অচেতনকর্তা__অসিশ্ছিন্তে। এস্থলে উপচার- 
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বশতঃ অসির কর্তৃত্ব হইয়াছে। অতএব কর্তার প্রবর্তয়িতৃত্বাদিরূপ ধর্ম কেবল 
শব্বিষয়কই বুঝিতে হইবে, নচেৎ অচেতনে মুখ্য কর্তৃত্বের প্রাপ্তি হয় না 
সেইজন্ত বাক্যপদীয়ের তৃতীয় কাণ্ডে ভর্ভৃহরি লিখিয়াছেন-_ 

“ধন্মৈরভ্যুদিতৈঃ শবে নিয়মো ন তু বস্তুনি। 
কর্তৃতর্্মবিবক্ষায়াং শব্দাৎ কর্তা প্রতীয়তে ॥” 

এ সম্প্রদায় হেতুকর্তার ত্রেবিধ্য ঘোষণা করেন__প্রেষক, অধ্যেষক এব; 
আন্ুুকুল্যভাগী । প্রেষক-যঙ্জদত্ত ওদনং পাচয়তি ; অধ্যেষক-_দেবদত্ো। গুরু 
ভোজয়তি ; আন্ুকুল্যভাগী__স্ুপুত্রো জনকং হর্ষয়তি (অত্র হি স্ুপুত্রো জনকম্ত 

হর্ষোদয়ান্থকুল্যমাত্রং ভজন্েব তং নিযুঙক্তে)। অচেতন বস্তুও প্রযোজক 

হইয়া আম্গকুল্যভাগী হইতে পারে, যেমন-_“কারীযোহধ্যাপয়তি মাণবকম্। 
শেষোক্ত উদাহরণের অর্থসম্বন্ধে রভসনন্দী লিখিয়াছেন-_-“কারীষো হি নির্রবাড- 

প্র্বলিতো৷ বহি শীতাদিক্মপনয়ন্ অধ্যয়নাঙ্থকুল্যং ভজম্নেব তং নিষুও কে” 
( ষট্কারককারিকাটীক। )। 

কম্মকারক। কন্মকারকে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয়। বেদান্তিগণ বলেন_ 

উৎপত্তিরাপ্তিঃ সংস্কৃতি বিকৃতিশ্চেতি চতৃবিবিধং ক্রিয়াফলং প্রাহুরাধ্যাঃ, ( বেদান্ত 

পরিভাষা )। এই সকল কর্মের উদাহরণার্থ সারন্বতে লিখিত আছে__ 
“কটং করোতি কারুকো৷ রূপং পশ্ঠতি চাক্ষুষঃ। 

রাজ্য প্রাপ্সোতি ধর্দিষ্টঃ সোমং সুনোতি সোমপাঃ ।” 
কিন্তু কর্ম কি? হরিনামামৃত ব্যাকরণে সৃত্রিত হইয়াছে ক্রিয়া যৎসাধিকা 
ততকণ্ম” (১৭ )। ইহার বৃত্তিভাগে লিখিত আছে--ক্রিয়া যস্ত সাঁধনার্থং প্রবর্তৃতে 

তৎ কারকং কন্মোচ্যতে |, সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন-__-“তৎসমুদ্দিট 
কণ্ম” (কাণ২)। অর্থাৎ তেন কর্রী সম্যক্ ক্রিয়াভাগিতয়া গত্যাদৌ তংফল- 

ভাগিতয়া৷ চোদ্দিষ্টং কন্মসংজ্ঞং স্তাৎ (রসবতীবৃত্তি)। কাতন্ত্রে সর্ব্ববর্মাচার্ধ 

বলিয়াছেন-__“যং ক্রিয়তে তৎ কর্ম? (চ২১৯)। এই কৃধাতুর অর্থ 'করা ন নে 
পাশপাশি শিশির 

* মনো নিনদিভাগত্যং মাণবঃ | গ্লোকবাধ্িকে যঞরভৃতি বলিয়াছেন-__ 
“অপত্যে কুৎসিতে মুঢ়ে মনোরৌৎসগিকঃ স্থৃতঃ 
নকারশ্ত্য চ মুর্ধান্য স্তেন সিধ্যতি মাণবঃ ॥” 

(৪1১।১৬১ সুত্রীয় কাঁশিকা এবং ভাষাবৃত্তি টা )। 

প্রতিষিদ্ধসেবনাঁৎ কুৎনিতত্বম্, অনধীতবেদত্বান্ মূঢত্বম্। মাঁণব এব মাণবক: বার্থে কন) | 
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ইহা সামান্য ক্রিয়া। এক্রিয়তে'পদস্থিত কর্পাবাচ্যবিহিত 'তে'বিভক্তির অর্থ 

কিয়াজন্থফলভাগিতব। সুতরাং সুত্রের অর্থ হইতেছে__“ক্রিয়াজশ্যফল- 

শালিতং কর্মত্বম অর্থাৎ কর্তার কার্যে যে ফল জে তাহার আশ্রয়কে 

কর্ম বলে। কর্মকারকসম্বন্ধে পারিনি সুত্র করিয়াছেন_“কর্তৃরীপ্সিত- 

তমং বর্গ (১18৪৯)। ইহার তাতপধ্য এইরূপ--কর্তা স্বনিষ্টব্যাপারের 

গযোজ্যফলরূপে যাহাকে লাভ করিতে অতিশয় ইচ্ছা করেন, তাহার অর্থাং 

দেই কারকের কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে; যেমন--ত্লান্ পচতি। পচিধাতুর 

অর্থ বিক্রিত্ন্কুলব্যাপার। অতএব অধিশ্রয়ণাদিরূপ করত ব্যাপারপ্রযোজ্য 

বিরিত্তিকরূপ ফলের আশ্রয় বলিয়া তঙুল কর্ম হইয়াছে। সুত্রকার কর্ম্মকে 

ঈপ্সিততম বলিয়াছেন, কারণ 'পয়সা ওদনং তূঙক্তে ইত্যাদি স্থলে ভোজন- 

ক্রিয়ার সহিত পয়ঃ এবং ওদন উভয়ই সঙ্বদ্ধ হইলেও ওদনই ভোজন- 

ব্যাপারে প্রধান এবং পয়ঃ তাহার সংস্কারকমাত্র। সেইজন্য এখানে 

ওদনেই করাত হইয়াছে। 'ঈপ্লিততম'শবগ্রহণের আর৪ অম্ক কারণ আছে। 

আগ্নে াণবকং বারয়তি, ইত্যাদি স্থলে “বারণার্থানামীপ্পিতঃ” (পাৎ ১৪২৭) 

এই সূত্রদ্ধারা মাণবকে অর্থাৎ বালকে অপাদানত্বপ্রাপ্তি থাকায় তন্নিবৃত্তিতেও 

উ্গর তাংপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। সেইজন্য ভাত্যকার বলিয়াছেন__তমগ্রহণং 

কিমর্থম্? কর্তূরীপ্িতং কর্ণেতীয়ত্যচ্যমান ইহাগ্নে মীণবকং বারয়তীতি 

মাণবকেহপাদানসংজ্ঞা প্রসজ্যেত” (১188৯ স্ুত্রীয় মহাতাস্ )। এই 

ঈপ্সিততমন্ব যে কর্তসম্বস্বীয় তাহা বুঝাইবার জন্যই সুত্র কর্তঃ'পদ প্রযুক্ত 

হঈয়াছে। কারণ 'মাধেঘশ্বং বাতি ইত্যাদি স্থলে আমরা দেখিতে 

পাই_মাষ কর্ম হয় নাই, যেহেতু বন্ধনকন্মীভৃত অশ্বেরই ঈপ্সিত মাষ, 

ব্ধনকর্তার নহে। ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও অনেক স্থঙ্গে অনীপ্লিতও 

কর্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য পাণিনিকে আবার স্তর করিতে 

হইয়াছে_“তথাযুক্ঞ্চানীপ্সিতম্” (১18৫০ )। স্থত্রে তথাশৰ সাদৃশ্যবাচক | 

অতএব তাৎপর্যযতঃ ইহার অর্থ এইরূপ-ঈপ্দিততমের ্যায় ক্রিয়া-জন্ 

ফলযুক্ত অনীপ্সিত কারকও কর্দসংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়। এখানে 'অনীপ্সিত' 

১ ০০-০০০
০২২িটিল

ি বিনিউএ ই ভি ২৮্পীী ীশিশীীাঁিীশাশীটি 
- 4 কপিল বাহন

 

রর 'তপ্টোদ কপ্রন্থেদনকৃত প্রশিখিলাবয়বকত্ব ্বকং মুদবিশদত্বং বিক্রিত্তিঃ। সুতরাং 

বরিত্তানুকূল ব্যাপার অর্থাৎ পাকরপ ক্রিয়া। 
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শবজ দ্বারা দ্বেত্য ও উদাসীন উভয়েরই গ্রহণ হইবে। কারণ উক্তশবে পর্যাদ 

নঞ হইয়াছে। অতএব অনীগ্সিত শবের প্রকৃত অর্থ__ঈগ্িতভিষ্ন। ভাষ্বুকার 

বলিয়াছেন-__“অনীপ্সিতমিতি নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধ ঈপ্সিতং নেতি। কি! 

তহি? পর্ুর্যদাসোইয়ং যদস্তাদীপ্সিতাৎ তদনীপ্সিতমিতি। অন্যচ্চৈতদীপ্সিতাছষ্ৈ 

বেন্সিতং নাপ্যনীগ্সিতমিতি” (১18৫০ স্থত্রীয় মহাভাত্য )। উক্ত ভাযবের 

উত্তরাংশ দেখিলে মনে হয় ষে, পতঞ্রলি অনীপ্সিতশব্দকে কেবল উদাসীন. 

অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন *। সমাধান এরূপ করিলেও ভাত্যকার তংপূর্বে 

ছ্বেষ্যের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন_-“যত্তহ্যন্যৎ করিষ্যামীত্যন্তৎ করোতি 
তছুদাহরণম। কিং পুনস্তৎ? গ্রামান্তরময়ং গচ্ছংশ্চোরান পশ্ততি অহিং 

লঙ্ঘয়তি কণ্টকান্ মৃদবীতি” € ১1৪1৫০ স্মৃত্রীয় মহাভাষ্য )। তবে “বিষং ভক্ষয়তি 

এই বাক্যের ব্যাখ্যাবসরে তিনি বলিয়াছেন-_“বিষং ভক্ষয়তীতি। নৈতদস্তি। 

পূর্ববণাপ্যেতৎ সিধ্তি। ন সিধ্যতি। কর্তুরীগ্িততমং কন্ম” (১818৯) 

ইত্যুচ্যতে কস্ত চ নাম বিষভক্ষণমীপ্সিতং স্যাৎ? বিষভক্ষণমপি কম্তচিদীপ্রিতং 

ভবতি। কথম্্? ইহ য এষ মন্ুষ্তো ছুঃখার্তে! ভবতি সোইন্যানি ছুঃখাম্যন্ুনিশম্য 

বিষভক্ষণমেব জ্যায়ো মন্যতে 1৮ (১৪1৫০ স্বত্রীয় মহাভাষ্য )। সমাধানভাযে 

বিষয়টা আলোচিত না হওয়ায় মনে হয়, ভাত্যকার উক্ত যুক্তিই স্বীকার করিয় 

লইয়াছেন। পরবর্থা বৈয়াকরণগণ কিন্তু “বিষং ভক্ষয়তি” এই উদাহরপটার 

দ্বেয্যপক্ষেও যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাহারা বলেন_যে স্থলে বলবদ্- 

বৈরিকর্তৃক নিগৃহীত হইয়া কেহ বিষপাণ করিতে বাধ্য হয়ঃ সে স্থলে ত বিষ 

দ্বেব্য হইয়াও কর হয়। এখানে অবশ্য নিগ্রহ অপেক্ষা বিষপাণ শ্রেয়ঃ__ এইরূপ 

জ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু অনিচ্ছাসত্বেও শত্রকর্তৃক বলপ্রয়োগপূর্র্ক বিষপাণ 

বুঝাইতেছে। অনীগ্সিতের উদাহরণ দেখাইবার জন্য ভট্টোজি লিখিয়াছেন_ 

ওদনং ভূঞ্জানো বিষং ভূঙক্তে (সিৎ কৌ)। এই উদ্াহরণটী যে দ্বেষবিষয়ক 

তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তত্ববোধিনীতে জ্ঞানেন্্র সরস্বতী লিখিয়াছেন_ 

“অত্র বিষং হেয়মপ্যোদনবন্তুজিনা সমন্বন্ধাৎ কর্মা। নম্থু য এব পুরুষো ব্যাস্রাদিনা 

* ইহার প্রদীপে কৈট নিখিয়াছেন_পনায়ং প্রতিষেধ ইতি। যথাংধর্থা 

মৃতাদিভিরত্তরপদীর্ঘপ্রতিপক্ষভৃতং বস্ত তত্গ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিপাদ্যতে তথানীপ্সিতশবেনাপি 

ঘেত্ং বস্ত যদতিধীয়তে তদেব ন গৃহুতে; কিং তু সর্বমীপ্সিতা দন্ত দিত্যর্থঃ” | 



উপোছ্খাত | ২৭১ 

দীঙ্ামানো মরণমেব শ্রেয়ো মন্থাতে তস্য বিষমপীন্সিতমেব। যোইপি ত্রান্ত্যা 

তুঙ্ক্তে তস্তাপি গুড়াদিবদ্বুদ্ধযা ব্যবসীয়মানং বিষমীপ্সিতমেব। কথমন্তথা 

প্রবর্ধেত। তন্মাদিদমুদাহরণমযুক্তমেবেতি চেং। অক্রাুঃ | যদা কশ্চিম্মরণ- 

কাতরোইপি বৈরিণা নিগৃহামাণো বিষং ভূঙক্তে তদেদমুদাহরণমিতি |” ঈগ্ন! ও 

দেষের অভাবই ওদাসীন্ত বা উপেক্ষা । ইহার উদাহরণ যেমন-_গ্রামং গচ্ছং- 

বং স্পৃশতি। স্পৃশ, ধাতুর অর্থ সংযোগাঙ্গকুলব্যাপার। এখানে স্পৃশ্যমান 
তুণ ঈপ্সিততম না হইয়াও ক্রিয়াজন্য সংযোগাত্মবক ফলাশ্রয় হইতেছে বলিয়া উহা 

কর্ম হইয়াছে । এই ওুদাসীন্ত বুদ্ধিবিষয়ক নহে, কারণ “নদী কুলং কষতি'_ 

ইহাও ওদাসীন্যের একটী উদাহরণ । 

রিমুনিব্যাকরণে কর্মের লক্ষণ লইয়! যাহা যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল 
বিষয় স্থলতঃ আলোচিত হইল। পরবত্তী বৈয়াকরণেরা কন্মকারকের যে যে 
লক্ষণ স্থির করিয়াছেন, তৎসমুদায় এক্ষণে কলাপকেশরী স্ুষেণবিদ্ভাতুষণের 

দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক নিয়ে প্রদশিত হইতেছে । 

কাতন্ত্ে সুত্রিত হইয়াছে--“যং ক্রিয়তে তৎ কন্ম” (৪ ) অর্থাং 

কণ্তার ক্রিয়াদ্বারা যাহা সন্বদ্ধ বা ব্যাপ্ত, তাহা কন্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় *। এই 

প্রকার লক্ষণ স্বীকার করিলে কর্তা নিজে স্বক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া তাহারও 

কম্মসংজ্ঞা হইতে পারে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে, “ক্রিয়তে'পদস্থিত 
ধাতুর দ্বারা ক্রিয়ামাত্র স্থৃচিত হইতেছে 1। আর উক্তপদে কর্ম্মবাচ্য- 
বিহিত আত্মনেপদ থাকায় ক্রিয়াজন্তফলভাগিত্ব উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 
নং পচতি” ইত্যাদি স্থলে পচিধাতুবাচ্য-অধিশ্রয়ণাদিজন্য বিকিত্বিরূ্প 
ক্রিয়াংলভাগিত্বহেতু ওদনেরই কর্দত্ব সিদ্ধ হয়। 'ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্মাত্বমূ 

এই প্রকার লক্ষণ কিন্তু একেবারে নির্দোষ নহে। কারণ 'গ্রামং গচ্ছতি 
দেবদত্তঃ--এখানে গতিক্রিয়াজন্ত সংযোগরূপ ফলশালিত্হেতু গ্রামের যেমন 

কর্ম সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দেবদত্তেও উক্ত কারণবশতঃ কর্মত্বপ্রসঙ্গ আসিতে 
পারে। যেহেতু সংযোগরূপ ফল এখানে গ্রাম এবং দেবদত্ত উভয়নিষ্ঠ 

£ ত্রিলাচন লিখিয়াছেন-__ করত রিয়া য য্ৎ ক্রিয়তে যদ্ধ্যাপ্যতে তৎ কর র্ চ-২১৯ 

য় প্জী )। হৈমশববান্থশাসনে হেমচন্ত্রও বলিয়াছেন- “কর্ত,ব্যাপ্যং কর্ম (২২৩)। 

1 কভ-্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্বচনাঃ” | 
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হইতেছে। এই প্রকার দোষ পরিহারের জন্যা কর্মলক্ষণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকগ, 
বলেন__পরসমবেতক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্মত্বম”য (কারকচক্র )। এখাদে 
পিরশবদ্ধারা “ম্বভিন্ন' অর্থাৎ 'কর্মমভিন্ন--এইরূপ অর্থ বুঝিছ্ে হইবে। অত 
সংযোগফলবিষয়ে দেবদত্ত আত্মসমবেতক্রিয়াজন্তফলভাগী হইতেছে বলিয়া 
তাহার কর্মমসংজ্ঞা হইতে পারে না। কিন্তু এখানে 'পর*শবের প্রকৃত তাংপ্য 
কি? কর্মের লক্ষণনির্ণয়াবসরে কর্ধ্মভিন্ন' এইরূপ বলা উচিত নহে, কার? 
প্রতিপাদ্য বস্তুকে তদ্ভিন্ত্বাভাব বলিলে কি তাহা কখনও প্রিপাদিত হয়! 
তবে 'পরশব্দের যদি “ফলাশ্রয়ভিন্ত্বং পরত্বম্” এইরূপ অর্থ বলা যায়, 
তাহা হইলেও “দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি'__-এস্থলে ফলাশ্রয়ভিন্নত্বাভাবহেঠ 
অর্থাং ফলাশ্রয় হইয়াও দেবদত্তে যে জন্য কন্মত্ব আসে না সেই কারণ বশত; 
গ্রামেতেও কন্মপ্রসঙ্গ আসিবে না। কারণ দেবদত্ব ও গ্রাম উভয়ই 
গমনক্রিয়াজন্যসংযোগরূপফলশালী। শ্লোকবান্তিকে কুমারিলের উক্তি আছে__ 

“যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোইপি বা সমহ। 

নৈকঃ পর্ধ্যন্থযোজ্যঃ স্তাৎ তাদৃগর্থবিচারণে ॥৮ 
উক্ত দোষনিবারণকল্পে অনেকে বলেন-_“তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে রতি তৎক্রিয়া 
জন্যফলভাগিত্বং কর্মত্বম্” । ইহার অর্থ এইরূপ-_ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয় 

ক্রিয়াজন্তফলশালিত্ব যাহাতে থাকে তাহারই কর্মসংজ্ঞা হয়। এরূপ লক্ষণ 
দেবদত্ত ক্রিয়াজন্তফলশালী হইলেও ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া! উহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইবে 

না। ভাল, এই প্রকারে কর্তৃকারকে কর্মত্বপ্রসঙ্গ নিরস্ত হইলেও কারকান্তার 
উহা নিরারিত নহে, কারণ “পর্বতাদবরোহতি,_:এ স্থলে পর্বত স্পন্দন- 

ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও উক্ত ক্রিয়াজন্যাবিভাগরূপ ফলের আশ্রয় হইতেছে 
ঝলিয়া উহাতে কর্ম্মত্বের বাধা হয় না। অপাদানে কর্ম্মত্বের এই প্রকার 

অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন-_-“তৎক্রিয়া 
নাশ্রয়হে সতি ধাত্র্থাবচ্ছেদকীভূততংক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্মত্বম” । উক্ত 

লক্ষণস্থিত 'ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীভৃত'-শব্দব ফলের বিশেষণ হইয়াছে । যাহার 
উদ্দেশ্খে ক্রিয়া প্রবস্তিত হয় তাহাই অবচ্ছেদক*। এরূপ দৃষ্টিতে অবরোহণক্রিযা 

তা | সি 

* “যছুদ্দি্ ক্রিয়া গ্রবর্ভতে তদবচ্ছেদকম্” | 
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উত্তরদেশসংযোগরূপ ফলের জ্ঞান দিতেছে। প্রকৃত ধাত্র্থ এখানে বিভাগ 
নহে এবং সেই জন্যই পর্ধত অপাদান হইয়াছে, নচেং কর্ম হইত *। 
এইরূপে কারকাস্তরে কর্শত্বপ্রসঙ্গ বাধিত হইল বটে, কিন্তু 'ভুমৌ পর্ণং পততি+, 
'নদীতীরে প্লবো বর্ধতে' ইত্যাদি স্থলে ভূমি ও তীর উভয়ই ক্রিয়ার আশ্রয় 
না হইয়াও ক্রিয়াজম্যসংযোগরূপফলভাগী হওয়ায় উক্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ নির্দোষ 
হয় না। সেইজন্য সুষেণবিগ্ঠাতৃষণ 'ধাতুবাচ্য'শব্দ ক্রিয়াজন্যফলের বিশেষণ- 

রূপে যোগ করিয়া লক্ষণকে নির্দোষ করিয়াছেন। তাহার মতে কর্মের নিষ্ৃ্ট 
লক্ষণ এইরূপ--“তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীভূতততক্রিয়াজম্যধাতু- 

বাচ্যফলভাগিত্বং কর্মত্বম্” ৷ উক্ত উদাহরণদ্বয়স্থিত পতন এবং বৃদ্ধি এই ছুই 
ক্রিয়ার ধাতুবাচ্যফল উত্তরদেশসংযোগ বলিয়! প্রতীত হয় না, কারণ ধাতুবাচ্য- 
রূপে উহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে । ফলের বিবক্ষাবিষয়ে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-_ 

“ক্রিয়াবচ্ছেদকং যন্ত্র ফলং কর্র্ণ বিবক্ষিতম্। 

তদেব কর্মধাতুস্ত ফলামুক্তাবকন্মকঃ ॥৮ণ 

এই প্রমাণান্ুসারে অন্যান্য বৈয়াকরণসম্প্রদায়েও উক্ত হইয়াছে-_“ধাতোঃ 
ফলাবচ্ছিক্নব্যাপারবোধকত্বেনৈব সকর্ধত্বম, তদবোধকত্বে চাকর্মত্বম । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারবোধকত্ববিষয়ে সমানার্থক হইলেও ফলাবচ্ছিন্ন- 
ব্যাপার এবং কেবলব্যাপার উভয়ের ভেদবশতঃ ধাতুসমূহ দ্বিবিধ হইতে 
পারে-সকর্মক এবং অকর্্মক। ভট্রোজির উক্তিও আছে__ 

“ফলব্যাপারয়োরেকনিষ্ঠতায়ামকন্নকঃ | 

ধাতুস্তয়োধ শির্মভেদে সকর্ম্মক উদাহৃতঃ॥” (ভৃষণকারিকা )। 

০১টি উরিরানলারা রা ররর ... 
* এ বিষয়ে মঞ্জ,ষায় নাগেশ বলিয়াছেন-__নন্ছ ক্ষ ত্যজতি : থগ ইতযত্র বক্ষস্য 

বিভাগরূগফলাসযেনাপাঁদানতবমস্থিতি চেন্ন। অত্র হি বিভাগঃ প্রকৃতধাত্বর্থঃ | যত্র চ বিভাগে! 
৭ প্রকৃতধাত্বর্্তদ্িভাগাশ্রয়শ্তৈবাপাদানত্বং যথ! বৃক্ষাৎ পততীত্যাদৌ, বত্র চ প্ররুতধাত্বর্থে 
বিভাগন্তত্রোতয়গ্রাপ্তৌ অপাদানমুত্তরাঁণি কারকাঁণি বাধন্ত ইতি ভাস্তযু্তে; কর্ম্বম।* 

 কাতঙ্ত্ে চতুষ্য়ের ২১৯ স্ত্রীয় কবিরাজে “তদুক্তং তট্টগরণৈঃ, বলিয়া ঈষৎ পাঠান্তরের 
সহিত কারিকাটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তথায় “ভর্তৃচরণৈ:, পাঠ করাই শ্রেয়: প্রমাণটা 
ইমারিলের বার্ধিকে বা ভর্তৃছরির মুদ্রিত বাক্যপদীয়ে পাওয়! যায় না সত্য, কিন্ত বিশ্বকোষে 
কিয়াশৰ এবং অনথাস্ত গ্রন্থ দেখিলে আমাদের মতবাদ সমধিত হইয়। থাকে। 

৫ 
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এ সকল কথার তাৎপর্য এইরূপ-_ধাতুর অর্থই ক্রিয়া। কর্তার যে 

ব্যাপার তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য, যেমন__অধিশ্রায়ণ (চুল্লীতে স্থালী অর্থাং হাড়ি 

স্থাপন ), উদকাসেচন ( হাঁড়িতে জলপ্রদান )১ তঙুলাবপন (হাঁড়িতে তুল 
নিক্ষেপ ), এধোইপকর্ষণ (স্বসমুখিত ইন্ধনের অধঃকরণ ) ইত্যাদি হইতে 

স্থাল্যপকর্ষণ (হাঁড়ি নামান) পধ্যস্ত যে সকল ব্যাপার কর্তা সম্পাদন করেন, 

তাহাকে পাকক্রিয়া বলে। বৈয়াকরণদের মতে ক্রিয়া আবার ছুই প্রকার__ 

সাধ্য ও সিদ্ধ। সেইজন্য ভর্তৃহরির উক্তি আছে- কক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা 

সিদ্ধতা চ প্রকীন্তিতা। সিদ্ধতাং দ্রব্যমিচ্ছস্তি তত্রৈবেচ্ছস্তি ঘঞ্ বিধিম্”। 
তিবাদিনিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সাধ্য এবং ঘঞ্াাদিনিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সিদ্ধ বলে, যেমন-_ 
পডতি* এবং 'পাকঃ, | বাক্যপদীয়ে আবার লিখিত আছে-_ 

“জাতিমন্ে ক্রিয়ামাহুরনেকব্যক্তিবন্তিনীম্। 
অসাধ্যাং ব্যক্তিরপেণ স৷ সাধ্যেত্যভিধীয়তে ॥” 

উক্ত কারিকার তাৎপর্য্যান্থুসারে ভটোজি বলিয়াছেন__ 
“সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতৃরূপনিবন্ধন।। 

সিদ্ধভাবস্ত যস্তম্যাঃ স ঘঞ্াদিনিরবন্ধনঃ॥৮ ( ভূষণকারিকা )। 

যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাহাকে সকন্মক এবং যাহার কর্ম নাই তাহাকে 

অকন্মক বলে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী ফল এবং ব্যাপার আছে। 

যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার প্রবৃত্বি হয় তাহাকে ফল বলে এবং যাহা মেই 

ফলের জনক তাহাকে ব্যাপার বলে। যে স্থলে ফল ও ব্যাপার কর্তাতেই 
থাকে, সেই ক্রিয়াকে অকর্্নক বলা হয়, যেমন--অসৌ হসতি। এ স্থলে 

হসনক্রিয়া অকর্মক, কারণ উহার ফল ও ব্যাপার কর্তাতেই বিদ্যমান 

আছে। যে স্থলে কর্তৃভিন্ন অন্ত কোনও পদার্থে ফল থাকে সেম্থলে ক্রিয়ার 
সকর্্াকত্ব হইবে, যেমন-_'রাম ওদনং পচতি”। এস্থলে অধিশ্রয়ণ হইতে 

স্থাল্যপকর্ষণ পর্য্যস্ত পাকক্রিয়ার ব্যাপার এবং পদার্থের শিথিলতা (বিক্লিততি। 
তাহার ফল। এই শিথিলতা বা বিরিত্তি কর্তৃভিন্ন অন্ত পদার্থে অর্থাং 

ওদনে আছে বলিয়া পাকক্রিয়া সকণ্মক । 

_ পূর্বোক্ত “ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কর্ণ বিবক্ষিতম্, ইত্যাদি হরিকারিকা 

হইতে উপপর্ন হইতেছে যে, বক্তা যখন ফলৰিবক্ষা করেন তখন ক্রিয়া সকর্পাক হা 

এবং যখন তিনি উহা কয়েন না তখন অকর্দাক হয়। অতএব একই ক্রিয়া বক্তার 
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ঙ্ছানুসারে সকর্মাক ও অকর্মক'হইতে পারে, যেমন--'রামো বনং গচ্ছতি” এবং 
'রামো বনে গচ্ছতি'। প্রথম উদাহরণে ক্রিয়া সকর্ম্মক, কারণ তৎসংক্রান্ত ফলের 
বিবক্ষা আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ফলের বিবক্ষা নাই বলিয়! গতিক্রিয়৷ অকর্ম্মক। 
পাণিনি-ব্যাকরণে “কর্তৃরীপ্সিততমং, কর্ন” (১1৪৪৯) এই সুত্রে তমব গ্রহণের 
দ্বারা কর্তার ধাতুবাচ্য ফলবিবক্ষাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

যে সকল সকন্মাক ধাতু ছুইটী কর্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে দ্বিকর্মক বল! 
হয়। অতএব দ্বিকর্মক লইয়া ধাতু ব্রিবিধ। সেইজন্য কারকোল্লাসে উক্ত 

হ্ছে_ ূ 
« “ধাতব স্ত্িবিধা ধীরৈরুক্তাঃ কেচিদকর্ম্মকাঃ। 
_. সকর্মকাশ্ঠ কতিচিং কতিচিচ্চদ্বিকর্াকাঃ॥৮ নর 

অর্থাং ধাতু ত্রিবিধ__অকর্ম্মক, সকর্মনক এবং দ্বিকর্মক। কিন্তু আমাদের মতে 
ধাতু চতুর্বরধ_অকর্াক, সকর্ম্মক, দ্বিকন্মক এবং ব্রিকম্মক। ধাতু ও ধাতর্থ 
বহুবিধ বলিয়া সারম্বতসম্প্রদায়ে সামান্য কিছু ধাতুবিষয়ক পরিচয়ু দিবার পর 
উক্ত হইয়াছে-_ ১... কী 

“ধাতুনামপ্যনস্তত্ান্নানার্ঘত্বাচ্চ সর্ব্রথা। 
অভিধাতৃমশক্যত্বাদাখ্যাতখ্যাপনৈরলম্ ॥* 

অতএব আমরাও ধাতুসম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া “লোকাচ্ছেষস্য সিদ্ধি: এই 
্ায়ান্থসারে উহার প্রসঙ্গ শেষ করিব। অকর্্নক ধাতুসম্বন্ধে বৈয়াকরণেরা 
বলেন_“যে ধাতবঃ কর্মমবাঞ্ছারহিতাং ক্রিয়াং কথয়স্তি তে২কণ্মকাঃ”। অকর্্মক 
ধাতুর লক্ষণ লইয়া কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে-_ 

“ন সাধয়িতুমীশ! যে বস্তৃস্তরম কর্ম্মকাঃ | 

সন্তামাত্রাগ্ধর্থকাসন্তে ভুবাদয় উদীরিতাঃ ॥৮ 
অস্ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মক ধাতু লক্ষ্য করিয়া একটা গ্লোক শুনা যায়__ 

“সত্তালজ্জাস্থিতিজাগরণং বৃদ্ধিক্ষয়ভয়জীবিতমরণম্। 

শয়নব্রীড়ারুচিদীপ্ত্যর্থা নৈতে কর্ম্মণি ধাতব উক্তাঃ॥৮ 
'কহ কেহ বলেন-__“সত্তাজীবনদর্পভীতিশয়নক্রীড়ানিবাসক্ষয়া- 

ব্যক্তধ্বাননভো গতিস্থিতিজরালজ্জাপ্রমাদোদয়ে । 

উম্মাদে চ পলায়নভ্রমণয়োঃ খ্যাতৌ ক্ষরে খোটনে 
মোহে ধাবনবুদ্ধিনুদ্ধিমদনে শান্ত গুতো মজ্জনে ॥ 
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দীপ্তৌ জাগরণে চ বন্রগমনোৎসাহে মূতৌ সংশয়ে 
গ্লানৌ মন্দগতো চ নৃত্যুপতনে চেষ্টান্রুধো রোদনে। 
বৃদ্ধ হাবকৃতৌ চ সিদ্ধিবিরতো হর্যাদরে সেবনে 

কম্পোদ্ধেগনিমেষশস্কৰতনে খেদে ধবেইকর্মমনকাঃ ॥% 

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন__ 

“সত্ববৃদ্ধিশুদ্ধিসিদ্ধিযত্ববাঁসরোদনে 

স্থানভীতিবৃত্বমৃত্যুভাসদীপজীবনে । 

স্বপ্ননাহশোযরোধহ্ষযুদ্ধকম্পনে 
জাগরাবিলাসদর্পশাস্তিশক্তিখোটনে ॥ 

_.. এবমাদিকার্থধাচিধাতবোইপ্যকন্মক। 

“*  নৈব কণ্ম চাপ্র,বস্তি ভাবমাত্রবাচকাঃ।” 

_ স্থলবিশেষে সকর্ম্মক ধাতু অকন্মকরূপে ব্যবহাত হইয়া থাকে । সেইজন্য 

ভর্ভৃহরি লিখিয়াছেন__ 

“ধাতোরর্থাস্তরে বৃত্তে ধাতর্ঘেনোপসংগ্রহাৎ। 

, প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কন্মণোইকর্িক! ক্রিয়া” ॥ ( বাক্যপদীয় )। 

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ-(১) ধাতু অর্থান্তরে প্রযুক্ত হইলে অকর্ণৰ 

হইতে পারে। সুতরাং বহধাতু স্যন্দনার্থে অকর্্মক কিন্তু বহনার্থে দ্বিকর্মক। 

যেমন_নদী বহতি” (স্যন্দতে) এবং 'ভৃত্যো গ্রামং বহতি ভারম্। 

(২) ধাত্বর্থে কন্ম অন্তনিহিত থাকিলে ধাতু অকর্মক হইতে পারে, যেমন 

_নৈকোইপি অ্রিয়তে নরঃ, (প্রাণান্ ত্যজতীত্যর্থঃ)); (৩) কোনও কোন 

স্থলে কর্ম এরূপ প্রসিদ্ধ যে তাহার উল্লেখ অনাবশ্ঠাক, যেমন-__মেঘো বর্ধতি। 

মেঘের 'বারি+ বর্ষণ সকলের জানা আছে বলিয়া বর্ষক্রিয়া এখানে অকর্নক। 

কর্ম অপ্রসিদ্ধ হইলে কিন্তু এরূপ হইবে না, যেমন-_লাজান্ বর্ষতি ইত্যাদি। 

(৪) কন্মনত্বের অবিবক্ষাহেতু কতকগুলি সকর্ম্দক ধাতুও অকর্মাকরূপে প্রযুক্ত হয় 

যেমন-_দদীক্ষিতো। ন দদাতি” ইত্যাদি। সেইজন্য লোকেও বলে--সকর্মকাশ 

কন্মাবিবঙ্ষায়ামকন্খবকা ভবস্তি' । এ বিষয়ে ভরতমল্লিক বলিয়াছেন__ 

“কণ্মাবিবক্ষয়। যোজ্যা বিনা! কণ্ম সকণ্মকাঃ। 

হরিরচ্ছৃতি হর্ধেণেত্যাদয়োইপি প্রযুক্তয়ঃ ॥” 



উপোদঘাত ২৭৭ 

কর্মসম্বন্ধে শাব্ধিকগণ প্রকারান্তরে বলেন-_“ষং ক্রিয়তে কত্র? স্বক্রিয়য়া 
নিষ্পা্ঘতে তৎকাধ্যং কর্শা (ভবতি )'। তাহাদের মতে ইহার দ্বারা বুঝিতে 
হইবে-“করোতে নিখিলক্রিয়াবাচকত্বাৎ কর্ত,ব্যাপারৈ ধা সাধ্যতে তৎ কর্ণ 
তবতি'। এইজন্য চান্দরে সুত্রিত হইয়াছে-_“ক্রিয়াপ্যে দ্বিতীয়” (২১1৪৩)। 
হেমচন্দ্র বলিয়াছেন _কর্তৃ,ধ্যাপ্যং কর্ন (২।১।৩)। স্ুপদ্ধে সত্রিত হইয়াছে__ 
ক্রিয়াব্যাপ্যং কর্ম” (২১৩) এবং প্রয়োগরত্বমালায় পুরুষোত্বম বলিয়াছেন 

_খিৎ কর্তৃও ক্রিয়য়! ব্যাপ্যং তত কর্ম পরিকীত্তিতম্ঃ | 
কন্মের উপর পাণিনির সুত্র আছে--“কর্ত,রীপ সিততমং কর্ন” (১1৪1৪৯), 

“তথাযুক্তং চানীপসিতম্” (১1৪৫০), “অকথিতং চ” ( ১৪1৫১) ইত্যাদি। প্রথম 

মৃত্রটার অর্থ হইতেছে_-কর্ত,রীপসিততমং ক্রিয়য়া ব্যাপ্ত, মিষ্টতমং কারকং 
কর্মসংজ্ঞং ভবতি'। অর্থাৎ কর্তা যাহাকে ক্রিয়ার দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে একান্ত 
ইচ্ছা করেন তাহার কর্মসংজ্ঞা হয়। স্ুত্রস্থ ঈপ্লিতশবদ ক্রিয়াপর বুঝিতে হইবে, 
মভিপ্রেতপর নহে। সেইজন্থ ভাত্াদির তাৎপধ্য অন্ুসরণপূরর্বক 'ঈপ্দিততম' 
শবের অর্থসম্বন্ধে লঘুশবেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন__“ঈপ্লিততমত্তঞ্চ প্রকৃত- 
ধাতর্থপ্রধানীভূতব্যাপারপ্রয়োজ্য প্রকৃতধাত্বর্থফলা শ্রয়তেনোন্ধেশ্যাত্বমূ।” : দ্বিতীয়টার 
অর্থ হইতেছে__“ঈপ.সিততমবৎ ক্রিয়য়া যুক্তমনীপ সিতমপি 'কারকং কর্মসংজ্ঞং 
ভবতি'। অর্থাৎ ঈপ্সিততম বস্তুর ম্যায় অনীপ্সিত অর্থাং অনুদ্দেশ্ বস্তু 
যদি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে উহারও কর্মাসংজ্বা হইবে। 
ভতীয়টার অর্থ হইতেছে__-'অপাদানাদিত্বেন পূর্বোক্তকন্মদ্বয়েন চাবিবক্ষিতমূ, 
ভাংপধ্যত ইঈপিতমিতি যাব । অর্থাৎ অপাদানাদি বিশেষবচনে 
এবং পূর্বোক্ত ঈপিততম ও অনীপিত এই কর্মদ্বয়ে যে কারক বিবক্ষিত 

হয় নাই তাহাকেই অকথিত অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ ঈপসিত কর্ম বলিতে হইবে। 
এই সকল সূত্র লক্ষ্য করিয়া হরিনামামৃতে গোসম্বামিপাদ লিখিয়াছেন__ 

কম্ম পুন স্্রিবিধম্। কর্তরীপ সিততমমনীপসিতমীপসিতং চ। যথাহ 
ভগবান পাণিনিঃ_কর্তরীপসিততমং কন্মা “িথাযুক্তং চানীপ সিতম্ঃ 
অকথিতং চে'তি। প্রথমং দর্শিতম্। মধ্যমং তু দ্বেব্যমনপেক্ষ্যং চ।"*****তথেপ সিতং 

ীপসিততমোপযোগি । অকথিতত্বমপাদানাদিত্বেন পূর্বোক্তকর্মদ্বয়েন চাবি- 
ক্ষিতকারকত্ম।” (১ম খণ্ড পৃ“ ৮০২-৮০৩)। অতএব গোস্বামি- 

াদের মতে ঈপ.সিততম-অনীপ.সিত-ঈপ.সিত ভেদে কর্ম ব্রিবিধ। তন্মধ্যে 
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ঈপ্দিততম কর্ণ আবার ত্রিবিধ-_নির্বর্ত্য বিকাধ্য ও প্রাপ্য। অনীপ সি 
কর্ম দ্বিবিধ__ছ্বেত্য ও অনপেক্ষ্য অর্থাং তটস্থ বা ওঁদাসীন্তপ্রাপ্ত। আর 
অকথিত বা ঈপ.সিত কর্ম অর্থাৎ দ্বিকন্মকধাতুর গৌণকন্, যেমন-_গোপালো 
গাঃ পয়ো৷ দোঞ্ধি। এখানে 'গাঃপদ অকথিত অর্থাৎ কর্তার ঈপ্লিত কর্ম। 
আবার যেমন *স্ভতোকং পচতি” এস্থলে “স্তোকম্গপদ ক্রিয়াবিশেষণ হইলেও 

তাহার কর্মত্ব “অকথিতঞ্চ” স্ত্রের দ্বারা অভ্যুপগত হইয়া থাকে। সেইজন্ব 
উক্ত হইয়াছে__ ৃ 

“অকথিতণ্ স্বৃত্রেণ স্তোকং ভীতঃ স্তোকং স্থিতঃ। 

ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তন্নপুংসকমব্যয়ম্ ॥৮ 

অনীপ.সিভ কন্দম সম্বন্ধে ভোজসন্প্রদায়ের নারায়ণ দগুনাথ লিখিয়াছেন__ 

'ঈপ সিতাদন্যদনীপ লিতং দ্বেহ্যমুদ্াসীনং প্রাপ্যং চ। বিষং তক্ষয়তি। চোরান 
পশ্যতি। গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্থ্যপসর্পতি” ( হাদয়হারিণী ১১৩৯ )। ইহা! কিন্তু 

ভাস্যবিরুদ্ধ। কারণ ভাষ্তে দ্বিতীয় উদ্াহরণটা ছেষ্য মধ্যে এবং শেষটী ওঁদাসীন্ত- 
প্রাপ্তের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে । 

গোস্বামিপাদের বিভাগ সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে। পাণিনীয়মতে কর্ণ্ঘ প্রথমত 
দ্বিবিধ-কর্ত,রীপ সিভতমং কর্ম এই স্ুত্রলক্ষিত কন্ম এবং স্থত্রান্তরলক্ষিত 

কর্ম। তন্মধ্যে ঈপসিততম কর্ম ত্রিবিধ-_নির্বর্ত্য বিকার্্য এবং প্রাপ্য । নির্ধর্ধ্য 
কর্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__'কর্তৃঃ ক্রিয়য়া যস্তোৎপাদঃ প্রকাশো বা তত্ব । 

ইহার অভিপ্রায়. এইরূপ-_“যদসছুৎপদ্ধতে সদেবাভিব্যজ্যতে তঙ্িবর্তাম্। 
বৈশেধিকাদিমতে ঘটোইসন্পেবোৎপাগ্ভতে, সাংখ্যাদিমতে তু ঘটঃ সঙ্নেবাডি- 

ব্যজ্যতে । অসংকার্যবাদী এবং সংকার্ধ্যবাদী উভয়ের দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ববক 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বিকার্ধ্যকর্ম্ম সম্বন্ধে উত্তি আছে-__-ল্পরূসত্তাকমেবাব- 

স্থাস্তরমাপদ্যতে তদ্বিকাধ্যম্ঠ ৷ ইহা দ্বিবিধ__প্রকৃতির বিনাশসম্ভূত এবং প্রকৃতির 
কথংচিদ্ গুণপরিবর্তনজনিত। প্রথমটীর উদাহরণ যেমন-_কাষ্ঠং ভন্ম করোগি 
আর শেষটার উদাহরণ যেমন_ সুবর্ণ কুপুলং করোতি। প্রাপ্য কর্মসন্বন্ধে উল 
হইয়াছে__যত্র প্রত্যক্ষান্থুমানাত্যাং ক্রিয়াকৃতো বিশেষো ন দৃশ্যাতে ততপ্রাপাম 
যথা আদিত্যং পশ্যতীতি । নহাত্রাদিত্যে দর্শনক্রিয়য়া কশ্চিদ্ বিশেষ; ক্রিয়তে। 
যস্তপি বিষয়তারপঃ ক্রিয়াকৃতো বিশেষো ভবত্যেব অন্যথা কর্মত্ান্থপপণ্ডে 

স্বথাপি গ্রতিপতৃব্যতিরিক্রপুরুষাপেক্ষয়া বিশেষে! ন গম্যত ইতি বোধ্যম্।' 



উপোছ্ধাত ২৭৯ 

ত্রান্তরলক্ষিত কণ্মন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত-_(১) “তথাযুক্তং চানীপ সিতম্ঃ 

এই সুত্রলক্ষিত তটস্থ বা ওঁদাসীন্যপ্রাপ্ত কর্ম, (২) এ সুত্রলক্ষিত ছেষ্য কর্ম, 
(৩) 'অকথিতং চ” স্ত্র-লক্ষিত দ্বিকম্মক ধাতুর অপ্রধান কর্ম যাহ! সংজ্ঞান্তর-দ্বারা 
অনাখ্যাত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং (৪) “দিবঃ কর্ম চ” প্রভৃতি সুত্রলক্ষিত কর্ম যাহা 
অন্াপূর্ব্বক বলিয়া গ্রসিদ্ধ। তটস্থ বা ওঁদাসীন্যপ্রাপ্ত যেমনশ্গ্রামং গচ্ছংস্তণং 

স্গশতি। সুপদ্মে ইহা ইতরকণ্ম বলিয়া কথিত। হরিনামামৃতে গোস্বামিপাদ 
ইহাকে অনপেক্ষ্য কন্ম বলিয়াছেন (পৃঃ ৮০২)। দ্বেষ্য যেমন-_পাপং ত্যজতি, 
(সংক্ষিপ্ুসার এবং মুগ্ধবোধে ছুর্গীদাস), গ্রামং গচ্ছন্ চোরান্ পশ্ঠতি, অহিং 
লঙ্ঘয়তি ইত্যাদি *। সংজ্ঞান্তরদ্বারা অনাখ্যাত যেমন গাং দোষ্ধি পয় 

*& £বিষং ভক্ষয়তি” এম্থলে বিষ ঈপ_সিত কি অনীপসিত? পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ 
'ব্ষক্ষণমপি কন্তচিদীপসিতং ভবতি। কথম্1? ইহ য এষ মন্থুষ্তো ছুঃখার্ডো ভবতি 

'সাহ্তানি দুঃখান্নুনিশম্য বিষভক্ষপমেব জ্যায়ো! মন্ততে |” (১81৫০) 
আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি সাময়িক ক্ষিগ্ততা বা মূড়তাঁবশতঃ বিষকে ঈপিত মনে করে 

করুক, কিন্তু বন্তর স্বভাবসিন্ধীধর্বশতঃ পুরুষের চিত্তসংস্কীরে বিষ সকল সময়েই ত্বেন্ত বা 
ধীগ্সিত হইয়া থাকে । কারণ জীবের অভিনিবেশ বা প্রাণধারণের বলবান্ 'আগ্রহ কখনই 
্মংলিত হয় না। পুরুষের চিত্বসংস্কারে অভিনিবেশের বলবত্ত। দেখিয়া যোগশান্ত্রে সুত্রিত 
'হয়াছে--“শ্বরসবাহী বিছুষোহপি তথারূড়োহভিনিবেশঃ* (২৯)। ইহার ব্যাসভাগ়্ে স্বত 
ইয়াছে_“দর্ঝ্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশী নিত্যা ভবতি ম| ন ভূবং ভূয়াসমিতি”। এন্থলে বাচম্পতি 
ম্র বলিয়াছেন--“ইয়মাত্মাণীরাত্বনি প্রার্থনা! মা ন ভৃবং ভূয়াসং জীব্যাঁসমিতি ।* অনিত্যে 
পতযতার জ্ঞানছেতু এই অভিনিবেশ অবিস্তাপক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়াছে। যে উপায়ে অবিস্তার 
বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া৷ থাকে তাহাই আত্মার একান্ত অভিমত হয় সত্য, 
কত বিষের দ্বারা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত পুরুষে সে উপায়ের বিষ্কমানতা কখনই মন্তবপর নছে। 
তাং চিত্তের সংস্কার হইতে যদি অভিনিবেশের অত্যন্ত বিলোপ ন1 হয় তাহা হইলে বিষ 
'খনও ম্বরসতঃ কাহারও এত্ত বা ঈপ_সিত হইতে পারে না। 

বেদাস্তিগণ আবার অভিনিবেশকে অবিস্তাঁপক্ষেও নিক্ষেপ করেন নাই। তাহারা বলেন 
 মচ্ছিদানন্দ আত্মায় পরমপ্রীতিহেতু জীবে ইহা সুম্মাতিহু্গা সস্কাররূপে চিরবন্ধ আছে। 
ইজ পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে__ 

“ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাম্পদং যতঃ | 

মা ন ভূবং ছি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মবনীক্ষ্যতে ॥% ( তত্ব বি* ৮)। 



২৮৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস রী 

গোপাল* আর অন্নপূর্ধ্বক যেমন_ ক্রুরমভিক্রুধ্যতি € ১18৩৭ ), অক্ষান্ দীব্যতি 
(১১1৪৩), গ্রামমধিশেতে (১81৪৬) ইত্যাদি। এই সকল কথার তাৎপ্য এক 

করিয়া ভর্ভৃহরি লিখিয়াছেন__ | 

“নির্বর্ত্যং চ বিকাধ্যং চ প্রাপ্যং চ ত্রিবিধং মতম্। 

তত্রেপ সিততমং কন্ম চতুদ্ধাইন্যতু, কল্পিতম্ ॥ 

ওগঁদাসীন্তেন যৎ প্রাপ্ত ষচ্চ কর্ত,রনীপ.সিতম্। 
সংজ্ঞাস্তরৈরনাখ্যাতং যদ্ যদ্বাপ্যন্গৃব্বকম্ ॥ 

সতী বা বিদ্যমান! বা প্রকৃতিঃ পরিণামিনী | 

' যস্ত নাশ্রীয়তে তন্ত নির্বব্ত্যত্বং প্রচক্ষতে ॥ 
প্রকৃতেন্ত বিবক্ষায়াং বিকাধ্যং কৈশ্চিদন্যথা । 
নির্বপ্ত্যঞ্চ বিকাধ্যঞ্চ কর্ম শাস্ত্রে গ্রদশিতম্ ॥ 

পন পাশ পাপী পিী শশিশীশাসিপপপপ্টাপ পিস আতাপাস্পীশীশিপীিশি শা পিপিপি পাশা শিাীশীঁ.টশীশিশী শশী শশা পপি ৮৮৮৮৮৮০০ পপি শপ পাশা শশী পাম্প 

ইহার তাৎপর্য এইরপ--যদিও উৎকট ছুঃথভোগ দ্বার! দ্বেষবশতঃ কথনও কথন কাহারও 

আত্মায় ধিকৃকাঁর উপস্থিত হয়, তথাপি আত্ম! পরমণ্্রীতির আম্পদ নহে--এ কথ! বলা যায় না। 

কারণ আত্মীতেই পরমা প্রীতির জন্য জীবে চিরজীবী হইবার তীর অভিনিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
অতএব বেদাস্তীর মতেও বিষ এস্ব বা ঈপ-সিত হইতে পারে না। 

পাওুরোগে সকল বস্তই পাওুবর্ণ দেখা যায়। কিন্তু পাঁওুবর্ণ না হইলেও দ্রষ্টার দশন- 

' হেতু দৃশ্তবন্তর কর্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপে বিষ স্বভাঁবতঃ দ্বে্স বা অনীপ সিত হইলেও 

বিষভোজীর তাৎকাঁলিক বিচারত্রংশ বা মতিত্রংশছেতু উহার ঈপসিতকর্শত্ব লাভে কোনও 

বাধ আসিতে পাঁরে না। এইজন্য পতগ্রলির কথাই নির্দোষ হুইয়াছে। 
নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন যে, ব্লবদ্বৈরীর দ্বারা নিগৃহীত হইয়া বথন কোনও 

মরণক1তর ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করে তখন উচ্ভ। অনীপসিত কর্ম । আমর! বলি, সকল সে 

নহে। শক্রর নির্ধযাতনভয়ে যদি কেহ স্বয়ং বিষ ভক্ষণ করে তাহ! হইলে আত্মহত্যায় বিগ্রণ 

হইতে উহ্ার কোনও পার্থক্য থাকে না। কারণ কেহ ব! শক্রর নির্যাতন ভাবিয়া, আর কেং 

বা ছুঃখের পরিণাম বুঝিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেছে । এ সকল স্থলে বিষ ঈপ.সিত কর্প। 
তবে কিরপ স্থলে বিষ অনীপ.সিত কর্ম হইতে পারে? বদি কাহাকেও বলপুর্ববক বিষ খাওয়ান 

হয় তাহা হইলে উহা অনীপ.সিত কর্ম হইবে । এই কথ! ভাবিয়াই পতঞ্জলি বলিয়াছেন 
পতথাযুক্তং চানীপ,সিতম্। কিমুদাহরণম্1 বিষং ভক্ষয়তীতি।* ইহাই সমাধান তাঙ়। 
বাহ। সমাধানের বাধক তাহ! পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 



উপপোহ্ঘাত ২৮১ 

বদসজ্জায়তে সন্ধা জন্মনা যং প্রকাশ্যতে ।* 
তননিরর্তযং বিকার কর ছেধা ব্যবস্থিতম। 
প্রকৃত্যুচ্ছেদস্.তং কিঞ্চিৎ কাষ্ঠাদিভন্মবং | 
কিঞ্চিদ্ গুণাস্তরোতপত্ত্য। স্থবর্ণাদিবিকারব ॥ 

ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধি ধত্র ন গম্যতে। 

দর্শনাদন্থমানাঘ্ধ। তৎ প্রাপ্যমিতি কথ্যতে ॥” (বাক্যপৎ ৩ কাণ্ু)। 

মীমাংসকদের মতে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ ঈপ মিততম কর্ম এবং স্বত্রান্তরলক্ষিত 
চবি অনীপসিতাদি কর্ম ব্যতীত স্কাধ্য-নামক আরও একপ্রকার কর্ম 

২৯ -াকপি্াীট পেশ 

্বীর্ণপ্রকাশে হ্লোরাজ যেরূপ পাঠ ধরিয্াছেন তাহাই এম্লে গৃহীত হ়াছে। 

মূলে সৎ এবং অনৎ__এই দুইটা বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ আছে। ন্তায়বৈশেধিক অসংকার্ধ্যবাদের 
পক্ষপাতী ॥ অসংকাধ্যবাদিগণ বলেন, প্রস্তরথণ্ড হইতে প্রতিমূ্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু উৎপত্তির 

পূর্বে প্রতিমুত্তির অস্তিত্ব ছিল না । সাংখ্য সৎকাধ্যবাঁদের পক্ষপাতী । সৎকাধ্যবাদিগণের মতে 

পরস্তরথণ্ড হইতে যে প্রতিমূর্তি উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তির পূর্বে প্রস্তরথণ্ডের, অবস্থাবিশেষে 
লুকাধিত থাকে । অতএব প্রন্তরথগ্ড হইতে প্রতিমূত্তি প্রকাশিত হইয়! গ্রতিমূর্থিসংজ্ঞা 
লা করিলেও তৎপূর্বের উহ! শ্বকারণেই বিস্তমীন ছিল। এ সম্প্রদায় বলেন-_“নীসছুৎপদ্যতে 
ন চ সদ বিনশ্ততি? | এই সকল কথা মনে রাখিয়া সদসদের উল্লেখপূর্ববক হেলারাজ এরন্ধপ 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাতন্তস্থ ণ্যৎ ক্রিয়তে তত কর্ম (চ২১৯) এই হুত্রের 

টাকায় পঠিত হইয়াছে--“যদসজ্জায়তে পূর্বং জন্মনা যৎ প্রকাশতে ।” এস্থলে কালাপকগণও 

মদমতকাধ্যবাদ উপেক্ষা! করেন নাই। সুতরাং জন্মনা যৎ প্রকাশতে” এই বাক্যাংশ দ্বারা মৎ- 

কার্যবাদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে । তবে ভর্তৃহরি ঠিক কি লিখিয়াছিলেন তাহা এখন জানা! যায় না। 

শ্রতি বলিয়াছেন-_'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদে কমেবাদ্িতীয়ম্......? (ছান্দোগ্যো- 

পনিষৎ ৬1২১ )১ “অসন্ধা ইদমগ্র আদসীৎ” (শতপথ ব্রাঙ্ষণ ৬।১।১) এবং “ইদং বা আগ্রে নৈব 

কিঞ্চনাসীৎ (যন্জুঃ ২২৯)। এন্ণে বেদান্তীদের মতে “অসৎ্-শষের দ্বারা জন্মাদিরহিত 
কারণবরদ্ধ লক্ষিত হইয়াছে । কারণব্রন্ধ ষদি অজ হন, তবে অজের জন্ম কিরপে সম্ভবপর 

হইবে? অসম্ভব নহে। স্থায়সুব মঙ্গুর পুত্র মেধস্মুনি বলিয়াছেন_ 

“নিত্যব স| জগন্ম,স্িস্তয়। সর্ববমিদং ততম্। 
তথাপি তৎসমুৎপত্তি বন্ুধা শ্রয়তাং মম ॥ 

দেবানাং কার্ধ্যসিন্ধ্র্থমাবির্ভবতি সা যদা!। 

উৎপন্নেতি তদা লোকে স] নিত্যাপ্য ভিবীয়তে ॥” ( সগ্ডশতী )। 

এইরপ দৃষ্টি অবলদ্বন করিলে আর কোনও বিরোধাভাঁন উপস্থিত হইবে না। 
৩৬ 
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হইতে পারে। কারণ 'দর্পণং বিমলীকরোতি” এস্থলে দর্পণকে নির্ধর্ধ 
বিকাধ্য প্রাপ্য বা অনীপংসিতাদি কর্মসমূহের একতম বলা যায় না। 
পাণিনীয়গণ কিন্তু মীমাংসকদের কথা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে 

স্কার্ধ্য বিকার্য্যেরই রূপাস্তর। সেইজন্য বালমনোরমায় বাসুদেব দীক্ষিত 
লিখিয়াছেন-_-“সংস্কার্ধ্যবিকাধ্যয়োর্ভেদো ন বাস্তবঃ”। সারম্বতদের মধ্যে রামাশ্রম 
সম্প্রদায়ও বলিয়াছেন__“অনেকবৈমত্যাৎ সংস্কাধ্যস্ত ন বাস্তবো ভেদ ইডি 
গুরবঃ” (সিং চ:)। ইহাতে মীমাংসকগণ বলেন-- বিমলীকৃত দর্পণে কাষ্ঠভম্মাদির 

"ন্যায় প্রকৃতির উচ্ছেদসস্তৃত কোনও বিকৃতি বা স্ুবর্ণকুগুলাদির ম্যায় প্রকৃতির 
কিঞ্চিদ্গুণাস্তরোৎপত্তিজনিত কোনও বিকৃতি উপলব্ধ ন! হওয়ায় বিকাধ্্য কর্শের 
সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ইহ] শুনিয়া কালাপকগণ 
আবার সংস্কাধ্যকন্মকে প্রাপ্যকন্মের রূপান্তর বলিয়া স্থির করেন। প্রাপ্োর 
লক্ষণসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন--যাহাতে নির্বর্ত্য বা বিকার্ধয 
কর্ণের লক্ষণ প্রবেশ করে না তাহাই প্রাপ্যকম্ম। কারণ প্রাপ্যকশ্মের 

লক্ষণ হইতেছে _“নির্ববর্ত্যবিকার্ধ্যভিন্নত্বে সতি ক্রিয়াজন্যফলশালিত্ং প্রাপ্যতবম”। 
মীমাংসকদের মতে ইহা কপটবচন। তাহারা বলেন, সত্যের অপহ্নব করিবার 

জন্যই ব্যতিরেকমুখে প্রাপ্যকর্মের এইরূপ লক্ষণ নিণীত হইয়াছে। ইহা 
শুনিয়া কোনও কোন কালাপক আবার অন্বয়মুখে প্রাপ্যকন্মের নিফৃষ্ট লক্গণ 
ৰ্বলিয়াছেন__“ক্রিয়াকৃতসাধারণধর্মমপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়তানাশ্রয়ত্বে সতি ক্রিয়া- 

জন্যফলবত্বং প্রাপ্যত্বম্”। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা বাক্যপদীয়-মতবাদের প্রতিবিশ্বমাত্র। 
থাকাপদীয়ে লিখিত আছে__ 

“ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধি ধত্র ন গম্যতে। 

দর্শনাদমূমানাদ্ব। তং প্রাপ্যমিতি কথ্যতে ॥৮ 

ইহার উত্তরে মীমাংসকেরা বলেন যে, বিমলীকৃত দর্পণে ক্রিয়াকৃত বিশেষের সিদ্ধি 
অর্থাৎ এস্থলে বিমলীকরণ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় বলিয়! উহাতে প্রাপ্যকর্থের 
লক্ষণ প্রবেশ করিতে পারে না। দর্পণের সংস্কার অর্থাৎ কার্ধ্যান্তরোপযোগী 
শক্তিবিশেষের সম্পাদন কেবল প্রতিপত্তকর্তক নহে, কিন্তু প্রতিপতৃব্যৃতিরিজ 
পুরুষকর্তৃকও দৃষ্ট হওয়ায় উহাকে একটা স্বতন্ত্র কর্ম বলিতে হইবে ইহাই 
মীমাংসকদিগের চরম সিদ্ধাস্ত। মীমাংসাদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া! সারব্বতদের মধ্যে 
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অনুভূতিশ্বরূপাচার্য্যের সম্প্রদায় সংস্থার্য্যনামক কর্ম্মবিশেষ স্বীকার করিয়া থাকেন। 

ঠাহারা বলেন__কম্মকারকং চতুর্ব্বিধমুৎপাগ্ঠমাপ্যং বিকাধ্যং সংস্কাধ্যং চেতি.। 

ধন্নবীনং ক্রিয়তে তছুৎপাগ্ঘম। যদাপ্যতে সিদ্ধং প্রাপ্যতে তদাপ্যম। বিকারো 

নাম পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগেনাবস্থাস্তরপ্রাপ্তিঃ। সংস্কারো নাম কশ্চিদতিশয় 

্তদ্ং সংস্কাধ্যম্। সংস্কারে! দ্বিবিধঃ__গুণাধানং মলাপকরশ্চেতি। গুণাধান- 

মলাপকর্ষয়োরুদাহরণম্-বস্ত্রং রঞ্জয়তি দেবদত্তঃ, বস্ত্রং ক্ষালয়তি রজক ইতি। 

ূর্বজগ্মকৃত; শুভোইসুভো বা সংস্কার ইত্যুক্তেঃ 'রাজ্যং প্রাপ্সোতি ধশ্িষ্ট: ইত 
রাজ্যং চ সংস্কাধ্যম্। 

সকর্মকধাতু লইয়া! কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে__ 
“বস্তস্তরং সাধয়িতৃং সমর্থ যে সকন্মকাঃ। 

উৎপাদনাগ্যর্থকান্তে বিজ্ঞাতব্যাঃ কৃঞ্াদয়ঃ ॥৮ 

আবার যে সকল ধাতু অকন্মক বলিয়৷ প্রসিদ্ধ তাহারাও স্থলবিশেষে কন্ম 

লইয়া থাকে, যেমন-__কুবূন্ স্বপিতি, মাসমাস্তে, গোদোহমাস্তে, ক্রোশমাস্তে 
ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে ভর্তৃহরির ভাস্তান্গামিনী উক্তি আছে__ 

“কালভাবাধ্বদেশানামস্তভূতক্রিয়াস্তরৈঃ | 

সব্রৈরকর্ম্মকৈ ধোগে কর্মত্বমূপজায়তে ॥৮ (বাক্যপদীয় )। 

অভিধানলক্ষণবিৎ প্রযোক্ুগণও বলেন-_-“অকর্ম্মকা অপি ধাতবোহস্তভূ'ত- 
ক্িয়ান্তরাঃ সন্তঃ সকন্মাকা এব ভবস্তি”। অনাদি লৌকিকপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া 
কাত্যায়নও বার্তিক করিয়াছেন_-“অকর্ম্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো! ভাবো 
গন্তবোহধ্ব! চ কর্মমসংজ্কক ইতি বাচ্যম্” * ( মহাভাষ্ব_-১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬, 
কীল্হর্ণ )। 

কেবল ইহাও নহে। উপসর্গযোগে আবার অকন্মক ধাতু সকর্্রক হইতে 

পারে। সেইজন্য বৈয়াকরপনিকায়ে নানাবিধ বচন শুনা যায়, যেমন_ 

অকণ্মকা অপি হি ধাতবঃ সোপসর্গাঃ সকন্মকা ভবস্তি' (ভাগ), 'উপসর্গবশাৎ 

71 ইত্যাদি। সোপসর্গ অকর্মকধাতু স্থলবিশেষে অরথন্তরস্ প্রাপ্ত হয় 

* দিদ্ান্তকৌমুদীতে ভট্রোজি দীক্ষিত বাণ্তিকটার এরূপ পাঠ ধরিযাছেন | মহাতায়ে 

কিন্ত “কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্ম সংজা হৃকর্দণাম্”__এই অংশ বান্তিকরূপে এবং “দেশশ্চাকর্পুপাং 

কর্সংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম্*__এই অংশ তাস্েিরূপে পঠিত হুইয়াছে। 
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বলিয়া উক্ত হইয়াছে-_“উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদগ্যত্র নীয়তে”। ইহার উদাহরণ 
যেমন-_সুখমন্গুভূয়তে ত্বামিনা। 

ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ব লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শবশান্ত্রে 

কর্মের ক্রিয়াব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াবিশেষণকে কর্ম * 

বলিয়াই নির্দেশ করেন। অতএব 'মধুরং ভাষতে” ইত্যাদি স্থলে তাহারা বলিবেন 

_ঘিম্ধুরং তদ্ভাষণক্রিয়য়া ব্যাপ্যতে তেন মধুরমিতি কর্ম এস্থলে 
সামান্যে নপুংসকলিঙ্গ হইরাছে। ক্রিয়াবিশেষণের একবচনত্ব লইয়া সংক্ষিপ্রসারের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন-__ “পুরুষাঃ পচস্তি, ওদনানি পচন্ত 

ইত্যাদাবপি কর্তণাং কর্্ণাঞ্চ বহুত্বং সামান্তবৎ ক্রিয়া পুনরেকরূপৈবেতি 
বৈয়াকরণাঃ। অত আহ ক্রিয়ায়া একত্বাদেকবচনমিতি তদ্ধিশেষণস্মেডি 
শেষঃ। সাধু পচতাঁতি ক্রিয়য়া সহ দসামানাধিকরণ্যাত্তদ্বিশেষণত্বং সাধু যথা 
ভবতি তথা পচতীত্যর্থঃ।” লঘুশবেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন__-“ফলম্তাপি 

ব্যপদেশিবন্ভাবেন ফলসম্বন্ধিত্বাৎ কর্মমত্বম। অতএব ততসমানাধিকরণে “স্তোকং 

পচতি' ইত্যাদে কর্ত্বসিদ্ধিঃ।” এই সকল বিষয়ের বিবৃতিপূর্বক মুগ্ধবোধের 
টাকাকার হূর্গাদাসও লিখিয়াছেন__“ক্রিয়৷ ধাত্বর্থ স্তস্ত চ শব্দত্বাভাবাদ্ 
লিঙ্গসংখ্যাভাবে পুংলিঙ্গাদিকাধ্যং সংখ্যা চন সম্ভবত্যেব। ততশ্চ তদ্ধিশেষণস্য 

লিঙ্গস্যাপি লিঙ্গসখ্যয়ো নিয়মাভাবে সামান্ত্বাক্নপুংসকত্বম্, প্রথমোপস্থিত- 
পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাচ্চৈকবচনাস্তত্বম। তেন কবয়ঃ শ্লোকং সাধু পঠন্তি, 
কবিন! প্লোকাঃ সাধু পঠ্যস্ত ইত্যাদৌ কর্তু৫ কর্্মণো বা বহুত্ধেহপি ক্রিয়াবিশেষণ- 
স্তৈকত্বমেব। কিঞ্চ পৃথগ্রপক্রিয়ায়া বিশেষণস্য কর্মত্বাদিকং ন স্যাদিতি 
ক্রমদীস্বরঃ | তেন সাধুঃ পাকঃ সাধু পাকৌ সাধবঃ পাঁকাঃ। কৃদভিহিতো 
ভাবে। দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি ন্টায়েন দ্রব্ত্বাতিদেশাৎ পাকস্ত পৃথঞ্রপত্ব- 

* “ক্রিয়াবিশেষণাৎ+, ( হৈমশব্াজুশীসন__২।২।৪১ ), পক্রিয়াবিশেষণ কালভাবগন্তবাধৰ" 

দেশীশ্৮” (ভোজদেবকৃত সরস্বতীকগ্ঠীভরণনামক ব্যাকরণ-_-১1৪1৪১), “*অপৃথগূপক্রিয়ারা 

বিশেষণশ্য কর্মত্বং রীবস্বধ”' ( সংক্ষিপ্তনার-__কারকপাদ ৫৮ সুত্র) ইত্যাদি । কারকোল্লাসে 

ভরতমল্লিকও বলিয়াছেন__ | 

“কক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তদমস্তং নপুংসকম্। 

সানন্দং সেবতে সাধু মু'রারিচরণাঘুজম্ ॥+ 
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মিতি গৌয়ীচন্দ্রঃ। ক্রিয়াবিশেষণস্ত কর্মদেইপ্যকর্মকধাতৃনামকর্ম্মকত্বমেব।” 

অন্টা্যায়ীতে ক্রিয়াবিশেষণ লইয়া ম্প্ট কোনও স্ৃত্র না থাকিলেও পাণিনীয় 

সপ্রদায়ে একটা বচন আছে-“ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বং নপুংসকলিঙগত! চ 

ব্ব্যম” । সারদাবিনোদে ইহা বাণ্তিক বলিয়া গৃহীত ( কারকপ্রকরণ__-পৃঃ ৮ 

টব )। কিন্তু মুদ্রিত মহাভাম্বে বা সিদ্ধান্তকৌমুদ্রীতে এরূপ কোনও বাত্তিক 

পাওয়া! যায় না। তবে কাতন্ত্স্থ 'যং ক্রিয়তে তত করা (কারক--২১৯) এই 

ৃত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার ও পঞ্জীকার যাহা বলিয়াছেন তদ্দারা সারদাবিনোদের 

উক্কি সমধিত হইয়া থাকে । ইহা ব্যতীত পাণিনীয়গণের মধ্যে একটা কারিকাও 

প্রচলিত আছে-__ 
“অকথিতং চ সুত্রেণ স্তোকং ভীতঃ স্তোকং স্থিতঃ। 

ক্রিয়াবিশেষণং কণ্্ তন্নপুংসকমব্যয়ম্ ॥৮ 

কালাপকগণ বলেন-_“সর্বব এব ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেন ব্যাপ্ত” (চ২১৯ 

মৃত্রীয় টাকা )। অভিপ্রায় এই যে, সকল ধাতুর অর্থই “করোতি'র অর্থন্বারা 

অভিব্যাপ্ত, যেমন__গগচ্ছতি" অর্থাৎ গমনং করোতি”। শীন্ং করোতি, স্তোকং 

ঝরোতি ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে__কৃতিং করণং বা উৎপাদয়তি। অতএব 

'গচ্ছতি'পদে “করোতিণক্রিয়ার ব্যাপ্যত্বহেতু যে “গমনার্থ” রহিয়াছে তাহার 

কমতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। সুতরাং “শীত গচ্ছতি” বলিলে 

শীঘ্ম্*পদটাও "গচ্ছতি'পদের অস্তভূর্তি 'গমনম্পদের বিশেষণীভূত হইয়া 
বিশেষের লি গ্রহণ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠিবে-_ক্রিয়া ত অমূর্ত, 
তাহা আবার লিঙ্গ ও সংখ্যার সহিত কিরূপে সংযুক্ত হয়? ইহার 

উত্তরে কালাপকগণ বলিয়াছেন-__ক্রিয়া অমূর্ত বলিয়াই তাহার নপুংসকত্ব ও 
একবচনন্ব সামান্থভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। আর সেইজন্যই বিশেষণপদটার উল্ত 

লিঙ্গ ও বচন গ্রহণ করিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল 

ক্তি প্রদর্শনপূরব্বক পঞ্জীকার লিখিয়াছেন__“সর্ধবো হি ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থে- 
নাভিব্যাপ্তঃ স্তোকং পচনং করোতীত্যর্থঃ ৷ ক্রিয়ায়াশ্চামূর্ততাদ্ লিঙ্গসংখ্যাভ্যাম- 

যোগাৎ তদ্ধিশেষণস্তয কথং লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোগ ইত্যুৎসর্গসিদ্ধং নপুংসকন্ব- 

মেকবঞ্ণ ্ায়াদ্ ভবতি।” পরিশিষ্টকার গ্রীপতিদত্ত কারকপ্রকরণের “দ্বিতীয়া 

কারকবিধাবেকাধিকরণং ধাতোঃ”( ১৭ )সুত্রে ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ব স্বীকার 

করিয়াছেন | 
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ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ববিষয়ে বৈয়াকরণের! একমত হইলেও নৈয়ায়িকগ' 
উহার কারকত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন_-“ত্তোকং পচতীত্যাদে 

ক্রিয়ায়াং প্রকারীভূতোহপি স্তোকাদি নঁ কারকং স্ুপান্থুপস্থাপনাৎ, দ্বিতীয় 
তু তত্র ক্লীবলিঙ্গত্ববদান্থশাসিক্যেব ।” কারকচক্রে কর্টের লক্ষণনির্ণয়াবমরে 
ক্রিয়াবিশেষণের কর্ণত্ব অন্বীকারপুব্বক মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দসিদ্ধাস্তবাগীশও 
লিখিয়াছেন__“ক্রিয়াবিশেষণেইতিব্যাপ্তিবারণায় বিভক্ত্যর্থদ্বারেতি।” স্থানাস্তার 
তিনি আবার বলিয়াছেন_-“স্তোকং পচতীত্যাদৌ ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয় 
বিশেষপবিভক্কিবৎ প্রয়োগসাধুত্বার্থম।৮ (কারকচক্র )। এ সম্প্রদায়ের মতে 
ক্রিয়াবিশেষণে বিভক্ত্যর্থ নাই বলিয়! “স্তোকং গতঃ, ইত্যাদিস্থলে কোনও সমান 

ইইতে পারে না। বৈয়াকরণের! কিন্তু এরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাস ্বীকার করিয়া 
থাকেন। জুমরনন্দী সংক্ষিপ্তসারের কারকপাদস্থ ৫৮ স্থত্রের বৃত্তিতে 'স্তোকং 

গতঃ স্তোকগতঃ এইরূপ সমাস দেখাইয়াছেন এবং উহার টীকায় গোয়ীচন্ 
লিখিয়াছেন_-ভ্তোকং গতঃ স্তোকগত ইত্যাদে। দ্বিতীয়ায়া গতাগ্ৈরিতি 
সমাসঃ1” শব্শক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিখিয়াছেন_ 
“বিশেষণৈঃ কর্মমধারয় এব.*'স্তোকং পক্তেত্যাদৌ অমস্তাদাত্থ্যবাচিত্বে তু তংপুরুষঃ 
সম্ভবত্যেব, . ক্রিয়াবিশেষণৈঃ সমাস এবাব্যুৎপন্ন ইতি তু ন দেশ্ঠং 'স্তোকনগ্া 
স্তনাভ্যামিত্যাদেঃ কালিদাসাগ্ৈঃ প্রযুক্তত্বাং।” ( সমাসপ্রকরণ_-৯ কারিকার 
বৃত্তি )। : 'স্তোকঃ পাকঃ এবং 'ভ্তোকং পাকঃ, * এই হুই প্রকার প্রয়োগই 
দৃষ্ট হয়, কিন্ত তাৎপধ্যতঃ ইহার! ভিন্ন। স্তোকঃ পাকঃ__এন্থলে স্তোকশৰ 
ভাববিহিত ঘঞপ্রত্যয়ার্থের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় পুংলিজ হইয়াছে ?। 
স্তোকং পাকঃ-এস্থলে কিন্তু স্তোকশব্দ ধাত্বর্থের বিশেষণ বলিয়া উহা 

০০৩ াাস্পীিি শাম সপ 

* এই প্রয়োগঞ্ধয় দেখিলে ইংরাঁজির 08] 72001) এবং 09800 এর কথা মনে 

পড়ে, ধেমন--1 800 109890. 11) 6179 ০%09108)] 9801706০01৪ 19001 ( ৬002] 

00100) ) এবং ] 970 9068£90. 1) 081819115 1990808 8. 70০0 (06:8100 ). প্রথ 

উদাহরণে [99081%শব্ব কেবল বিশেষ্য (০1. প্কদভিহিতে। ভাবো! দ্রব্যবৎ প্রকাশতে” 

মহাভান্ত ) এবং সেইজন্ত ০৪1]শফটা বিশেষণরূপে বসিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণ 
চ০৪০0৮শব্টী ধাত্বংশে বিশেষিত হওয়ায় ০৪:91911 এই ক্রিয়াবিশেষণ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

1 “কৃদভিহিতো জাবোে! দ্রব্যবদিতি ভ্রব্যত্বাতিদেশাৎ পাকন্ত ক্রিতবায়াঃ পৃথগ-রূপতৈব। 

অতএব ছ্বিবচনববচনে তবতঃ* ( গোয়ীচজ্জ )। 
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কর্ত্ব এবং নপুসকদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্ত জগদীশ লিখিয়াছেন_ 
“স্তোকাদীনাং ধাস্থর্থবিশেষণত্বে নিয়মতো দ্বিতীয়াপত্তেঃ, অতএব “সঞ্চারো রতি 
সন্দিরাবধি সথীকর্ণাবধি ব্যাহৃতম্ঠ * ইত্যাদিকং কাব্যম্, 'আগমো নিক্ষল্তত্র 
কত: স্তোকাপি যত্র নো? ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ সংগচ্ছতঃ।” ( শবাশক্তি প্রন )। 

বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ সম্বোধনপদের ক্রিয়াবিশেষণত্ব স্বীকার 

করেন। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ উল্লেখপুর্ববক ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন__ 

“সম্বোধনপদং যচ্চ তত ক্রিয়ায়া বিশেষণম্। 

ব্রজানি দেবদত্তেতি নিঘাতোইত্র তথা সতি ॥৮ (বাক্যপদীয়.)। 

এই কারিকার তাৎপধ্য হইতে উপপন্ন হয় যে, ক্রিয়াবিশেষণ সমানাধিকরণ- 

বাধিকরণভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। শোভনং করোতি-_ ইত্যাদি স্থলে 

শোভনাদি বিশেষণ “করোতিক্রিয়ার সহিত সামানাধিকরণ্যভাবে সম্বন্ধ । 

কারণ উক্ত বাক্যের অর্থবোধ হইবে শোভনং করণমুৎপাদয়তি । কিন্ত 
দেবত্ত ব্রজানি_-ইত্যাদি স্থলে ব্রজন-ক্রিয়ার সহিত দেবদত্তের সামানাধিকরণ্য 

নাই। সেইজন্য এস্থলে বৈয়ধিকরণ্যভাবেই দেবদত্ব 'ব্রজানিক্রিয়ার বিশেষণ 

হইয়াছে । উক্ত বাক্যের শাব্বোধ হইবে--দেবদত্তামন্ত্রণবিশেধিতা ব্রজনক্রিয়? | 

এইরূপে “দেব মাং পাহি” এই বাক্যেরও অর্থ বুঝিতে হইবে-_“দেবসম্বন্ধিসম্থোধন- 
বিষয়কমৎকর্মকং রক্ষণমঠ। এ সকল কথার নিষ্ষর এই যে, সন্বোধনপদ 
য় প্রকতিগত বিশেষ্য হইলেও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে উহার বিশেষণত্বই 

ুক্তিপ্গত। এ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণদের উক্তিও আছে__“সম্বোধনং প্রকৃত্যর্থং 
প্রতি বিশেত্যম্, ক্রিয়াং প্রতি বিশেষণমিতি সিদ্ধান্তঃ” ( সিদ্ধান্তচক্দ্রিকা, 
পু ২৩৪ )। 

শাব্দিকদের মতে ক্রিয়াবিশেষণ ছুই প্রকার__ভেদবিশেষণ এবং অভেদ- 

বিশষণ। কর্তৃকর্্মকরণাদি সকল কারকই ভেদবিশেষণ, যেমন-__ধান্তং 

ুনাতি' এস্থলে ধান্যম্পদ ক্রিয়ার ভেদবিশেষণ। 'ীং গচ্ছতি এস্থলে 

* সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ-_ 

“সঞ্চার! রতিমন্দিরাবধি সব্ীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং 

হান্যর্ণধরপল্পবাবধি পদন্ভাসাবধি প্রেক্ষিতম্। 

চেতঃ কাস্তসমীহিতাবধি মহামানোহপি মৌনাবধিঃ 
সর্বং সাবধি নাবধিঃ কুলতুবাং প্রেম্পঃ পরং কেবলম্।॥” 



২৮৮ ব্যাকরপদর্শমের ইতিহাস 

কিন্ত 'শীজম্*পদ ক্রিয়ার অভেদবিশেষণ। কথা অসঙ্গত নহে, কার, 
পাণিনিসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে_-“বিশেষ্যতেহনেনেতি বিশেষণমিতি ব্যংপত্য 
বিশেষণপদং ভেদাভেদান্তরসম্বন্ধেনাপ্বমিবিশেষণপরম্। তথা চাখ্যাতং সকারক- 

বিশেষণমিতি মহাভাষ্যেণ চেত্রাভ্যাং স্ুপ্যতে দেবদত্ত জানীহীত্যাদে 
কারকাদীনাং চৈত্রদেবদত্তাদীনাং ভেদসম্বন্ধেন ক্রিয়াবিশেষণত্বম্। স্তোকং পচভী, 

ত্যাদৌ তু বিক্িত্তিরূপে ধাত্বর্থফলে ক্রুতং গচ্ছতীত্যাদৌ ধাত্বর্থব্যাপারেইভেদে; 
স্তোকদ্রতাদীনাং বিশেষণত্বমিতি জ্দেয়ম্।৮ 

যে সকল ধাতু ছুইটী কন্ম গ্রহণ করে তাহার! দ্বিকম্মক। ছুইটা করণে; 
মধ্যে একটী উপযোগ-কর্ম অর্থাৎ মুখ্য ব! প্রধান কর্ম, আর অন্যটা তন্নিমিত্র 

কর্ম অর্থাং গৌণ বা অপ্রধান কর্্ম। দ্বিকর্ম্মক ধাতুসম্বন্ধে কারকোল্লাসে উন 
হইয়াছে__ 

ম্বকীয়ার্থবিশেষাভ্যাং কর্ম্মণ। সাধয়স্তি যে। 

দ্বিকন্মকা অমী তে চ বিজ্ঞাতব্য! ছ্হাদয়ঃ ॥৮ 

অপাদ্দানাদি কারকের যখন অপাদানতার্দি বিবক্ষিত হয় না তখন তাহাদের 

কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে । অকথিতঞ্চ(১/৪1৫১)সুত্রে পাণিনি ইহাদে। 
অকথিত কর্ম বলিয়াছেন । ইহারা দ্বিকপ্মক ধাতুর গৌণ বা অপ্রধা' 
কর্ম। সকর্মাক ধাতুমাত্রই কিন্তু দ্বিকন্মক নহে। সেইজন্য দ্বিকর্মাক ধাত্ 

বিষয়ে অল্পবিস্তর উপদেশ সকল ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয়। স্ুপন্মে পদ্মনাত 

লিখিয়াছেন__ 

| “ছৃহিযা চিরুধিপ্রচ্ছি ভিক্ষচিঞ্রে 
ক্রবিশাসিজিদগ্ডিবৃমস্থিবদঃ । 

ইতি চোভয়কণ্্ম তুহাদি বিতুঃ 

কৃষিনীবহিন্থপ্রভৃতীতি পরম্ ॥৮* 
৮৫টি 

২১ শাাশি শি 

* কারিকাঁটী পড়িলে ব্যান্রভৃতিগ্রণীত ক্লোকবার্তিকের একটী শ্লোক মনে পড়ে 

ক্সোকবার্তিকের শ্োকটী মহাভাম্তে উদ্ধত হইয়াছে__ 
দছুহ্যা চিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষি চিঞ্ামুপযোগনিমিত্তসপূর্বববিধৌ। 

ক্রবিশাসিগুণেন চ যৎ সচতে তদকীত্তিতমাচরিতং কবিন! ॥” 

(১1৪৫১ সুত্রীয় মহাতায় )। 



উপোক্যাত ২৮৯ 

এ সকল ধাতুর দ্বিবিধ বৃত্তি দেখাইবার জন্য হরিনামামৃতব্যাকরণে 

লথিত আছে-“ছুহেরাকর্ষণবিশেষো! নিষ্ধাসনম্। যাচেঃ স্বস্মৈ দানে প্রেরণং 
্কা। রুধে বেষ্টনমন্তংস্থাপনম্। পৃচ্ছেঃ স্বোপদেশে প্রেরণং জিজ্ঞাসা। তিক্ষে 
[াঠিবং। চিঞ্োহবশেষণমাদানম্। ব্রঞঃ শ্রাবণং প্রতিপাদনম্। শাসেশ্চ। 

জরতিক্রমো বশীকরণম্। দণ্ডে নিগ্রহো গ্রহণম্। বৃঞ্চো যাচিবং। মন্েঃ 

ঞালনমুখখাপনম্। বদো ঞবং। নীঞঃ সংযোজনং প্রেরণম্। বহঃ সংযোজনং 

রণমূ। হঞ$ সংযোজনমাকর্ষণম্। কৃষশ্চ।”? (১ম খণ্ড, পৃৎ ৮০৭-৮ )। 

ঠঠাদের উদাহরণ যেমন-__গাং দোগ্ধি পয়ঃ ( পয়ো নিষ্ষাসয়্ন্ুলিদ্বয়েন স্তনযুগ- 
াকর্ধতীত্যর্থঃ), বলিং যাচতে বস্ুধাম্ ( বস্ুধাং বাঞ্ন্ বলিং স্বস্মৈ তদ্দানে 

প্ররয়তীত্যর্থঃ), গোষ্ঠং গা অগ্ববরুণদ্ধি (গা অন্তঃস্থাপয়ন্ পশ্চাদ্ গোষ্ঠটমপা- 

ণাতি বেষ্টয়ুতীত্যর্থঃ ), মাণবকং পশ্থানং পুচ্ছতি (পন্থানং জিজ্ঞাসমানো মাণবকং 

স্থাপদেশে প্রেরয়তীত্যর্থ;), মাতরং নবনীতং ভিক্ষতে (নবনীতং বাঞ্থুন্ 
াতরং সবশ্মৈ তদ্দানে প্রেরয়তীত্যর্থঃ ), বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি ( ফলান্ঠাদদানো 
ক্ষমবশেষয়তীত্যর্থঃ ) * মাণবকং ধর্ং ব্রতে শাস্তি বা (ধন্মং প্রতিপাদয়ন্ 
ণবকং শ্রাবয়তীত্যর্থঃ ), দৈত্যান্ যুদ্ধং জয়তি (যুদ্ধং বশীকুর্ববন্ দৈত্যানতি- 
গময়তীত্যর্থঃ), দৈত্যান্ প্রাণান্ দণ্ডয়তি (প্রাণান্ গৃহুন্ দৈত্যান নিগৃহাতি 

বনাশয়তীত্যর্থ; ), দেবতাং বরং বৃথুতে (বরং বাঞ্থছন্ দেবতাং স্বন্মৈ তদ্দানে 

গ্ররয়তীত্যর্থঃ), দধি নবনীতং মথ্ণাতি (নবনীতমুখাপয়ন্ দধি সঞ্চালয়- 

ঠীত্যর্থঃ), গ্রামমজাং কর্তি হরতি বা (অজামাকর্ষন্ গ্রামং সংযোজয়- 

ীত্যর্থ)), গ্রামমজাং নয়তি (অজাং প্রেরয়ন্ গ্রামং সংযোজয়তীত্যর্থ; ) 

মামমজাং বহতি (অজাং স্বন্ধে ধারয়ন্ গ্রামং সংযোজয়তীত্যর্থ;)। উক্ত 

১ পাশাপাশি শিকল কা 
৬০৫৮০৬৫৮৯

৯১ পপ ২ শপ পপ
 

ায্োদ্ত ব্যাপ্্রভৃতিপ্রমীত ক্লৌোকের তাৎপধ্যাঙ্থদারে পাণিনিসশ্্রদায়ে এই কারিকাটী দুষ্ট হয়_ 

“ছুহযাচপচ দণ্ড কুধিগ্রচ্ছিচি্রশাস্থজিমণ সুষাম্। 

কর্মযুক্ স্যাদকখিতং তথা স্থান্লীহকঘহ।ম্ ॥” 

* এ প্রসঙ্গে কাতন্ত্রপরিশিষ্টকাঁর শ্রীপতি বলিয়াছেন-_বৃক্ষং সংঘট্টয়ন্ ফলান্তাদত্ত 
ধ, | বৃত্তির ব্যত্যাসপূর্ববক এরূপ বলা যায়, কিন্তু অক্মগ্গ্রদর্শিত উদ্বাহরপমধ্যে ইহার 
মিংশ করিলে ক্রমতঙ্গ হইবে । 'ভপনং পরিপাট্। যৎ ক্রমঃ স পরিকীর্তিত:। 

৭ 



২৯০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

দ্বির্মক ধাতুগুলিকে ছুই ভাগে বিভাগ করা হয়_ ছুহাদি এবং ন্যাদি। এক” 
বিভাগের তাৎপর্য এই যে, কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে * ছুহাদির অপ্রধান " বা গৌ' 
কর্ম এবং ম্তাদির প্রধান বা মুখ্য কর্ম অভিহিত হইয়া থাকে, যেমন_ 

দুর্ধেং দুহাতে, অশ্বো গ্রামং নীয়তে। সেইজন্য সুপস্টে স্ত্রিত হইয়াছে-_ 

“উক্তং তিাদিনিদ্বিষ্টং মুখ্যং কন্ম দ্বিকম্মণাম্। 

_ অপ্রধানং দুহাদীনাং ণ্যস্তে কর্তা চ কম্ম যৎ॥৮ | 

অর্থাৎ “তিঙাদিনির্দিষ্ট কর্মে প্রথমা হয়। আর ছ্বিকন্মক ধাতুর মুখ্য কর্মে, দুদ 

ধাতুর অপ্রধান কর্মে এবং ণিচ, প্রত্যয় করিলে যে কর্তা কর্ম্নভূত হয় সেই কন 

প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে । প্রথম উদাহরণে দুহধাতুর যোগে অগ্রধা, 

কন্ম গোশব্ এবং দ্বিতীয় উদাহরণে নী ধাতুর যোগে প্রধান কন্ম অশ্বশব উত্ত 

হইয়াছে। অণিজস্ত কালের কর্তী ণিজস্তাবস্থায় কশ্ম হইয়া থাকে। সেইজৰ 

* কর্ধবাঁচ্যে বন্ধন উক্ত হইয়া থাকে এবং ধাতু কর্মবাচ্যবিহিত যগ-আজ্নেপদা! 

কাঁধ্য প্রাপ্ত হয় যেমন-_দেবদতেন ওদনঃ পচ্যতে। পুরুযৌত্ম-বিমলমতিপ্রভৃতি খৈয়াকরণা॥ 

মতে ধাতর্থ বর্তৃস্থ হইলে সবন্ম্ুকধাতুর উত্তরও ভাঁবধাচ্যবিহিত প্রত্যয়াদি হইতে পাণে এ 

তদদবস্থায় কম্মাপেক্ষা বিবক্ষিত হইলে কর্মসন্দ্ধও দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কর্ম অনুক্তই থাকি খা 

যেমন-_“গম্যতে ময় গ্রীমম্ত । এইরূপ “কাং দিশং গন্ধব্যম্ ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়া থাকে 

এবিষয়ে হরিনামামুতব্যাকরণে গোম্বামিপাঁদ লিখিয়াছেন__“ভাবেহপি প্রত্যয়ে সবক! 

ধাতো: বর্ম্মাপেক্ষা চেৎ কর্মাসম্বন্ধো ভবত্যেব, যথা-_গম্যতে ময়া গ্রামমিতি ভাষাবৃততি ভাগ 

বৃততিশ্চ।” কর্তৃস্ ক্রিয়ার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। কর্মকর্তৃবাচ্যে ধাত্র্থ কর হই; 

কর্শকর্তার কর্মাবন্তাীব বিহিত হয় নাই (পৃ* ২৬৭ দ্রষ্টব্য ) বটে, কিন্তু উজ্তবাচ্যেই উ 

কতুবসতাবে প্রযুক্ত হওয়ায় কোনও বাঁধা নাই, যেমন-_“গ্রাঁমো গচ্ছতি শ্বয়মের ন তু গম্যতে” 

মেইজন্ঠ সংক্ষিপ্তসারে সত্রিত হইয়াছে-_“কর্তৃস্থে ধাত্বর্থে কর্তৃবৎ কর্মকর্তা" ( তিউন্তপা? 

€৭৬ সু )। 

1 কৌমার সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে__ 
“অপাদানাদিকং কর্তং শক্যতে ঘন্ত কর্মণঃ | 

ছুহাদেঃ কর্ম্মণাং মধ্যে তশ্যাপ্রাধান্ঠমুচ্যতে ॥ 

$£ স্োকটা পড়িলে কাত্যায়নের বাত্তিক মনে পড়ে । কাত্যাঁয়ন বলিয়াছেন 

*প্রধানকর্মণ্যাথ্যেয়ে লা্দীনাহু দ্বিকর্পাম্। 
অপ্রধানে দুহা'দীনাং গ্যস্তে কর্ত,স্চ কর্ধপঃ॥৮ (১81৫১ নুত্রীয় মহাঁতায়। 



উপোদ্ঘাত ”. ২৯১ 
পাণিনি স্বৃত্র করিয়াছেন--“গতিবুদ্ধিপ্রত্য বসা নার্থশ কণা কন্মরকাণামণিকর্তা স 
শী” (081৫২)। এই সকল বিষয়ের নিক্র্ষ নিম্নলিখিত কারিকাগুলিতে 
নরিবেশিত হইয়াছে_- | 

«গৌণে কর্মণি ছুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহকষহাম্। 
বুদ্ধিতক্ষার্থয়োঃ শব কন্মণাং চ নিজেচ্ছয়া ॥ 
প্রযোজ্য কন্মণ্যন্তেষাং ণ্যস্তানাং লাদয়ো মতাঃ। 

হৃক্রোনিজেচ্ছয়া কিংব! প্রযোজ্যে বৃদখিভিঃ। 
লক্ষ্যং দৃষ্ট। প্রয়োগন্ত কর্তব্যো ভাত্যপারগৈঃ ॥” 

কেহ কেহ আবার ত্রিকম্মকধাতুরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যেমন__'শাখাং 
কর্মতি গ্রামং ভূমিম্” (চ ২১৯ স্বত্রীয় সঞ্জীবনী )। অর্থাৎ শাখামাকর্ষন্ গ্রামং ভূমিং 
নযোজয়তি। এখানেও কৃষধাতুর বৃত্তি ছুইপ্রকারই আছে; তবে বিশেষত্ব এই 
যে, উদাহরণস্থলে সংযোজনবৃত্তি কেবল দ্ধষ্ঠ হইয়াছে। ত্রিকর্মকধাতুর প্রয়োগ 
মত্যন্ত বিরল। কর্মের প্রসঙ্গে স্ুলতঃ কতকঞ্চলি বিষয় উপন্যন্ত হইল, 
ছাদের বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য । 

করণ। ক্রিয়ানিম্পত্তিবিষয়ক কারণকূটের মধ্যে কারণাস্তরের ব্যবধানাঁভাবে 
৷ ঘর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে ) যাহা ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণরূপে বিবক্ষিত হয় তাহারই 
নান করণকারক। করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়! থাকে, যেমন--দাত্রেণ ধান্যং 
দুনাতি, মনসা মেরুং গচ্ছতি ইত্যাদি । প্রথম উদাহরণে ধান্ত ছেদনক্রিয়ার 
শিঙ্গাদক হইলেও দাত্রসংযোগের অব্যবহিত পরেই উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদিত হওয়ায় 
দাত্র করণ হইয়াছে। সারম্বতেরা৷ বলেন_ “ক্রিয়া সাধ্যতেইনেনেতি সাধনং 
কিয়াদিদ্ধখূপকারকং করণমিত্যর্থঃ। তত্র তৃতীয়ায়া ব্যাপার আশ্রয়শ্চ পৃথগ. 
না তত্র সর্বব্প্রকৃত্যর্থ আশ্রয়েইভেদেন (সংসর্গেণ বিশেষণম্। ব্যাপারন্থ 
শবনারাং বিশেষণং ভবতি 1” ভাবনা-সম্বন্ধে মীমাংসার উক্ত হইয়াছে 
ভাবনা! নাম ভবিতুর্ভবনান্থকুলে। ভাবয়িতুর্যাপারবিশেষঃ”। শাৰ্িকেরা 
কিন্ত ধাতুবাচ্য ব্যাপারকেই ভাবন! বলেন। সেইজন্য ভটোজি দীক্ষিত 
লিখিয়াছেন__ 

| ব্যাপারে ভাবনা সৈবোৎপাদন! সৈব চ ক্রিয়া”। (ভূষণকারিকা )। 
ইহার ব্যাখ্যায় কোগুভট্ট বঙগিয়াছেন__«পচতি 'পাকমুৎপাদয়তি” 'পাকানুকৃলা 
তাবনা” 'তাদৃশ্যুৎপাদনা” ইত্যাদি বিবরণাদ্ বিত্রিয়মাণস্তাপি তদ্ব/চকতেতি 
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ভাবঃ। ব্যাপারপদং ফুৎকারাদীনামযত্বানামপি ফুৎকারত্বাদিরূপেণ বাচ্তা' 
ধ্বনয়িতুমুক্তম। অতএব 'পচতি, ইত্যত্রাধঃসস্তাপনত্ব-ফুৎকারত্-চলল্যপরিধারণ। 
যত্বত্বাদিভি;ঃ বোধঃ সর্ববসিদ্ধঃ।৮ 

সরস্বতীক্ঠাভরণের ১।১।৫৫ সুত্রের বৃত্তিভাগে নারায়ণ দণ্ডনাথ লিখিয়া- 
ছেন-_ক্রিয়াসিদ্ধৌ যৎ প্রকৃষ্টোপকারকত্বেনাব্যবধানেন বিবক্ষিতং তং কারক 
করণসংজ্ঞং ভবতি।” অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারকরাগ 
বিবক্ষিত হয়, তাহারই করণলংজ্ঞ। হইয়া থাকে। যে কারকব্যাপারের 
অব্যবহিত পরেই ফলনিষ্পন্তি হয় তাহাই এস্থলে প্রকৃষ্ট'শন্দের দ্বারা বুঝি 
হইবে। কারণ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন -_ 

“ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি * ধর্ধ্যাপারাদনন্তরম্। 
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদ! স্বৃতম্ ॥৮ ৭" 

“স্বাতন্ত্র্যেইপি প্রযোক্তারমারাদেবোপকুর্বতে | 

করণেন হি সব্রেষাং ব্যাপারে ব্যবধীয়তে ॥৮ 

(বাক্যপদীয়--৩য় কাণ্ড)। 

প্রথম কারিকায় বিবক্ষাশবের দ্বার সৃচিত হইতোছে যে, অন্য কারকেও করণ 
বিবক্ষিত হইতে পারে। ভর্তহরি সেইজন্য আবার বলিয়াছেন-__ 

“বস্ত্রতত্তদনির্দেশ্যং ন হি বস্ত ব্যবস্থিতম্ । 

স্থাল্য৷ পচ্যত ইত্যেষ! বিবক্ষা দৃশ্ঠতে যতঃ॥৮ (বাক্য প*)। 

বৈয়াকরণেরাঁও বলিয়া থাকেন_-“বিবক্ষাতো হি কারকাণি ভবন্ধি। 

কর্তৃব্যাপারবিষয়ক কারকের মধ্যে করণই ক্রিয়ার প্রকৃ্ট সাধক । এমন বি 

ক্রিয়ানিষ্পাদনবিষয়ে কর্তাও করণদ্বার। ব্যবহিত হয়। সেজন্য কি' 

কর্তৃপ্রাধান্ ক্ষন হয় না। কারণ করণের প্রেরকরূপে কর্ত। সর্বদাই প্রধান 

বৈয়াকরণনিকায়ে উক্তিও আছে_._ 
"পপি 

*. তত্ববৌধিনীতে এবং বাঁলমনোরমায় 'পরিনিপ্ত্তিঃয্থলে 'ফলনিষ্ত্তিঃ' গঠি 

হইয়াছে। 

1 কাতনত্রের টাকাকার ছুর্গসিংহকর্তৃক এই জাতীয় অস্ত একটী কারিকা উদ্ধত হইয়াছে 

“কারকাব্যবধানেন ক্রিয়ানিম্পত্তিকারণম্ । 

যাদব বিবক্ষিতস্তেষু করণং তত প্রকীর্তিতম্। (৮--২১৮)। 
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“করণং খলু সর্বত্র কর্তৃব্যাপারগোচরঃ। 

তিরোদধাতি কর্তারং প্রাধান্যং তম্লিবন্ধনম্ ॥৮ * 

( কবিরাজ ধৃত এবং বিভক্তিতত্বার্থবাদধূত প্রমাণ )। 

কাতম্তবে স্থত্রিত হইয়াছে_-“যেন ক্রিয়তে তৎ কর্ম” । কিন্ত চান্্রাদি ব্যাকরণে 
কাতন্ধের শ্তায় করণের স্বরূপ নিণাঁত হয় নাই। পাণিনি স্থত্র করিয়াছেন__ 

“লাধকতমং করণম্” (১188২) ব্যাখ্যাতগণ এই স্ৃত্রে তমপ প্রত্যয়ের 
গ্াপকত্ব স্বীকার করেন। ভট্রোজিও উক্ত জ্ঞাপকের তাৎপর্য্য বিবৃতি 

করিবার জন্য লিখিয়াছেন_“তমবগগ্রহণং কিম্? গঙ্গায়াং ঘোষঃ।” 

(সিৎ কৌ০)। অভিপ্রায় এই যে, কারকমাত্রই ক্রিয়ার সাধক | 
ভাল, “সাধকং করণম্" বলিলেই বা দোষ কি? বিশেষতঃ কারকাধিকার 

হইতেই যখন করণের কারকত্ব (সাধকত্ব) সিদ্ধ হইতেছে, তখন 

মাত্র কেবল সাধক'শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই প্রকৃষ্ট সাধকের প্রতীতি 

হইত। ইহা ব্যতীত লৌকিক প্রয়োগেও রূপবান পাণিপ্রারীদের মধ্যে 
'অভিরূপায় কন্যা দেয়া”, এপ বলিলে অভিরূপতমেরই বোধ হইয়! থাকে || 

এই প্রকার যুক্তির দ্বারা তমপ-প্রত্যয় না করিয়াও করণে ইষ্টপিদ্ধি হইতে 
পারে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে আবার আধারাদি কারকান্তরে অনিষ্টপ্রসঙ্গ তুর্ব্বার 

হইয়া পড়ে। কারণ “আধারোইধিকরণম্? ( পাঠ ১81৪৫ ) এই স্মৃত্রে অনবর্থমহা- 
সংজ্ঞাবলে আধারের প্রাপ্তি থাকায় পুনব্বার সুত্রে আধার'শব্দের গ্রহণহেতু 

সর্ববাবয়বব্যাপী প্রকৃষ্ট আধারেরই অধিকরণসংজ্ঞা সিদ্ধ হইয়া থাকে । ফলে, 

'তিলেষু তৈলম্, দপ্রি সপিঃ ইত্যাদি মুখ্যাধারেই উক্ত সংজ্ঞ। চরিতার্থ 
হয়) গঙ্গায়াং ঘোষঃ, কৃপে গর্গকুলম্, ইত্যাদি গৌণাধারে উহার প্রবৃত্তি আর 

_ --১ লিট শি টািশািিশিপিসপা শশা ১ শিশিশীীসপপ তি 

* এ বিষয়ে ভর্তহরিও বলিয়াছেন_-“আরাদপ্যুপকারিত্বে স্বাতন্ত্ং কর্ত,রুচ্যতে* 
, ধাক্যপদীয়_-তৃতীয়কাণ্ড) । ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ পিখিয়াছেন-_-“এতেন 

হেত্ুকলাপেন কর্ত,ঃ করণাপেক্ষয়! ক্রিয়াসিদ্ধৌ বিপ্ররুষ্টোপকারকতেহপি স্বাতন্তরাং প্রাধান্ত- 

শিবন্ধনমুচ্যত ইতি তন্যৈব কর্তৃসংজ্ঞ। ন তু করণাদে; স্বব্যাপারে স্ব তনত্স্তাপীত্যর্ঘঃ |” 

1 “সর্বাপি হি কারকাঁণি সাধকানি” ( ১৪1৪২ সুত্রীয় মহাভাগ্ত )। 

; “লৌকেহভিরূপায়োদকমানেয়মভিরূপায় কন্ঠ দেয়েতি ন চানভিরপে প্রবৃত্তিরন্তি 

তত্রাভিরূপতমায়েতি গম্যতে” (১৪1৪২ স্থৃত্রীয় মহাভাস্ক )। 
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আসে না। এইরূপে 'দাঙ্কাশ্টকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভিরূপতরাঃ” ইত্যাদি 

স্থলে বুদ্ধিকৃত অপায়েরও অপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব দেখ! যাইতেছে 

যে, তমপপ্রত্যয়টা এখানে অতিরিক্ত হইলেও অন্যত্র ইহার সার্থকতা আছে। 
'তমপণ গ্রহণের তাৎপর্য এই যে, কারকপ্রকরণে প্রকারার্থবোধক পদ ব্যতিরেকে 
শব্সামধ্্যগম্য প্রকর্ষ গৃহীত হইবে না *। অর্থাৎ কারকপ্রকরণে 'গৌণমুখ্যয়ে 
মুখ্যে কাধ্যসংপ্রত্যয়ঃ, এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি নাই-_ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে। 
অতএব 'আধারোইধিকরণম্' সুত্রে যখন প্রকারার্থবোধক তমপ প্রত্যয় প্রযুক্ত 

হয় নাই, তখন সর্বপ্রকার আধারেরই অধিকরণতা আছে এইরূপ বুঝিতে 
হইবে। 

“সাধকতমং করণম্”_এই পাণিনীয় স্ত্রের তাৎপর্য্য লইয়া সংক্ষিপ্তপারে 
ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন__“ক্রিয়াতিসাধনং করণম্” (কারকপাদ, ১৬)। ইহার 
রসবতীতে উক্ত হইয়াছে-_“যদ্ধ্যাপারানস্তরং কত্র? ক্রিয়োৎপাগ্ঠতে তৎ ক্রিয়াতি- 
সাধনং করণসংজ্ঞং ভবতি।” এস্থলে অতিশবের অর্থ অতিশয় বা প্রকর্ষ। 
পাণিনীয়স্থত্রে তমবগগ্রহণের উদ্দেশ্ট ইহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ভাল, 
'অশ্বেন পথা গচ্ছতি” বা 'স্থপেন সপিষা লবণেন পাঁণিন! ওদনং ভূঙ.ক্তে” ইত্যাদি 
স্থলে কোন্ করণের প্রকর্ষ হইয়াছে? প্রকর্ষ বিজাতীয় কারকের তুলনায় বুঝিতে 
হইবে, স্বজাতীয়কারকের তুলনায় নহে। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-_ 

“ম্বকক্ষ্যাস্থ প্রক্ষশ্চ করণানাং ন বিদ্যাতে | 
আশ্রিতাতিশয়ত্বং তু পরতস্তত্র লক্ষণম্ ॥৮ ৭" 

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন__“ন্বস্তাং কক্ষ্যায়াং করণভাবাবস্থায়াং 
সজাতীয়াপেক্ষঃ প্রকর্ষোইত্র তমপ-প্রত্যয়বাচ্যে নাশ্রীয়তে, অপি তু সাধনসামান্ত- 
স্যান্গতস্য কারকাস্তরাপেক্ষ এব প্রকর্ষস্তমপ প্রত্যয়বাচ্যঃ কারণত্বমাবেদয়তে |” 

করণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা বলেন--“ব্যাপারবৎ কারণং করণমূ” (কারক- 
চক্র )। অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। এরূপ লক্ষণ ব্বীকার করিলে 
.₹ গিষৎ তসগ্রহণং করোতি তজজ্ঞাপয়ত্যাচাধ্যঃ কারকসংজ্ঞায়াং তরতমযোগোন 

ভবতীতি ।” (১1৪1৪২ স্ত্রীয় মহাঁভাস্ত )। 

1 কর্মসন্বন্ধেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। সেইজন্য বাঁক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে__ 
“করণন্ত স্বকক্ষ্যায়াং ন গ্রকর্ষাশরয়ো যথা। 
কর্মণোৎপি ত্বকক্ষ্যায়াং ন স্তাদতিশয়ম্তথ। ॥৮ 
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করণকে সর্বতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সেইহেতু গদাধর ভট্টাচাধ্য 

করণের কর্তপারতস্তর্য বুঝাইবার অভিপ্রায়ে 'ব্যাপারৰৎ'পদের পূর্ব্বে কর্তৃব্যাপারা- 

ধীন'শব যোগ করিয়াছেন । সাধন-বিনিযোগ কর্তার ব্যাপার এবং এই বিনিযোগ- 
হেতুই সকল কারক কর্তার অধীন। এইরূপ দৃষ্টিতে অবশ্য “সাধকতম'- 
বিশেষণটা কর্তৃপক্ষে আরও নুষ্ঠুতর প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য 

(হলারাজ বলিয়াছেন_-“কর্তৃবিনিয়োগোত্তরকালে সাধনানাং প্রবৃত্তেস্তদপেক্ষয়া 

কর্তরেব সাধকতমন্তং ম্যায্যমিতি”। অতএব কর্তৃভিন্ন কারকের মধ্যেই 

করণ প্রকৃষ্ট সাধক-_-এইরূপ বুঝিতে হইবে। হেলারাজও লিখিয়াছেন-__ 

এক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে সাধনাস্তরেভ্যোইতিশয়ঃ করণম্য বিবক্ষিতঃ | ******০*' 

কর্তবিনিযোগে ত্বপেক্ষিতে কর্তরি হ্যগভবতি ।******এবং চ কৃত্বা কর্তরি 
পরাধীনস্তাপি করণস্ত সাধনত্বাতিশয়ঃ কারকান্তরাপেক্ষো যুজ্যতে ভিন্নবিষয়ন্বাদিতি 

কথমস্বাধীনং প্রকর্ষবৎ সাধনং স্তাদিতি ন চোদনীয়ম্।” 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নৈয়ায়িকেরা কারণকে করণ বলিয়াছেন। 
কারণ কিন্তু হেতুর পধ্যায়বাচক শব্দ। এতন্ডিন্ন হেতু ও করণ-_উভয়েরই 

ফলসাধনযোগ্যতা দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় পাছে হেতু এবং করণ অভিন্ন বলিয়া 
ভ্রম হয় সেইজন্য বৈয়াকরণেরা ইহাদের ভিন্নত্ব গ্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে 
বলিয়াছেন-__“দ্রব্যাদিসাধারণং নিব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্ম্। করণত্বং ক্রিয়ামাত্র- 

বিয়ং ব্যাপারনিয়তং ৮” (সি কৌ্)। দ্রব্যাদিশবস্থ আদিশবের দ্বারা 

দ্রব্যের সহিত গুণ এবং ক্রিয়ার গ্রহণ হইবে। অতএব দ্রব্যগুণক্রিয়ার দ্বারা 

হেতু নিরূপিত হয়, কিন্তু করণ কেবল ক্রিয়ারই সাধনযোগ্য হইয়া থাকে। 
শিব্যাপার-সব্যাপারভেদে হেতু আবার উভয়বৃত্তিক হইতে পারে, করণ কিন্তু 
কেবল সব্যাপার হইবে। দণ্ডেন ঘটঃ ( দণ্ডহেতুকো। ঘটঃ ) *__ইহা প্রব্যবিষয়ে 

হেতুর উদাহরণ। দণ্ড এখানে সব্যাপার হইলেও সাঙ্ষান্তাবে ক্রিয়ান্বয়িত্বের 

*. জগদীশ তর্কালঙ্কার অবশ্ত করণ এবং হেতুর কোনও ভেদ স্বীকার করেন নাই। 
তিনি লিখিয়াছেন--“দণ্ডেন ঘট ইত্যত্রাপি তৃতীয়ার্থ; করণত্বম্ঃ পরন্ত তন্ন কারকং ক্রিয়া- 

নগবায়ত্বাৎ” | কাঁরকচক্রে কিন্তু মথুরানাথের শিশ্ত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিয়াছেন-_ 

'ধনেন কুলং বিষ্যায়া যশ ইত্যাঁদৌ তৃতীয়! হেতুত্বে। “কর্তৃকরণয়োত্বৃতীয়া” (পা* ২৩১৮) 

চত্য্র ক্রিয়াসাকাজ্ষতয়া নিরুক্তকরণত্বে তৃতীয়া, অত্র তু নামার্থেনাপি সাকাঁজ্ষতয়! হেতু- 

পামান্তে হেতৌ+ (পা* ২।৩।২৩) ইতি হুত্রেণ তৃতীয় বিছিতেতি ভেদ: 1” 
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অভাবহেতু উহা করণ নহে। গুণবিষয়ে হেতু যেমন-_পুণ্যেন ত্রহ্মব্চসম। 
পুণ্য অর্থাৎ অপূর্বব। ক্রিয়াজনকত্ব এবং সব্যাপারত্বকরণের এই উভয়বিং 
লক্ষণের কোনও লক্ষণই এখানে বর্তমান নাই বলিয়া “পুণ্য করণ নহে। ক্রিয়া. 
বিষয়ে হেতু যেমন- পুণ্যেন দৃষ্টো৷ হরিঃ। হরিদর্শনদূপ ক্রিয়ার জনক 
হইয়াও “পুণ্য” এখানে নিব্যাপার বলিয়া উহাতেও করণত্বের অভাব বুঝিতে 

হইবে। কিন্তু যে স্থলে অপূর্ব উদ্দিষ্ট না হইয়া পুণ্যশব্দদ্বারা যাগাদিকর্ম 
বিবক্ষিত হয় সেস্থলে পুণ্য সব্যাপার হওয়ায় াহার করণত্বই সিদ্ধ হয়া 
থাকে এবং তথায় “কর্তৃকরণযোস্তৃতীয়া৮ (পাণ ২৩১৮) এই স্ুত্রদ্ধার 
তৃতীয়ার প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। পাণিনিকে অন্নুসরণপূর্র্বক চান্দ্রের “হোতো, 
(২১৬৪) এই স্ত্রের বৃত্তিতে চন্দ্রগোমীও বলিয়াছেন__“তৎক্রিয়াযোগো 
তৃতীয়া স্তাৎ। অন্নেন বসতি। বিছ্যয়া যশঃ।৮ বস্তগতি এইরূপ দেখিয় 
শাব্দিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেন--“যদধীন। কর্ত,$ প্রবৃত্তিঃ স হেতু? 
কর্রধীনং করণমিতি হেতুকরণয়ো ভেদঃ” | এ বিষয়ে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন__ 

“অনাঙ্রিতে তু ব্যাপারে নিমিত্বং হেতুরিষ্যতে | 

আশ্রিতাবধিভাবং তু লক্ষণে লক্ষণং বিছুঃ ॥ 

ত্রব্যাদিবিষয়ে। হেতুঃ কারকং নিয়তক্রিয়ম্।” 

'অলং শ্রমেণ' ইত্যাদিস্থলে কোনও ক্রিয়াপদ দৃষ্ট না হইলেও শ্রমকে হেতু বল 
যায় না, কারণ উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ-__শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তি”। অতএব 

সাধনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে শ্রমের করণত্বই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য বৈয়াকরণেরা 

বলেন_“ন কেবলং শ্রায়মাণৈব ক্রিয়া নিমিত্বং কারকভাবস্ত, অপি তু গম্- 

মানাপি”। 'জিটাভিস্তাপসঃ ইত্যাদি প্রয়োগে লক্ষ্যলক্ষণাদি ভাবই বিবক্ষিতত 

হয়, হেতুত্ব নহে। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ীতে “ইথংভূতলক্ষণে (২৩২১) 
ইত্যাদি, চান্দ্রব্যাকরণে “লক্ষণে” (২১৬৬) ইত্যাদি এবং কাতন্ত্রে “বিশেষণে” 

(চ২৩৮) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি সুত্র প্রণীত হইয়াছে। এ সকল 

বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য । 

করণের লক্ষণ ও বিভাগ লইয় কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে__ 

“ক্রিয়তে সাধ্যতে কত্রণ ষদাশ্রিতায বদস্তি তৎ। 

করণং তদ্দিধ৷ বাহ্মাভ্যন্তরমপি স্থৃতম্ ॥ 
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শরীরাবয়বাদশ্যদ্ যত্তদ্ধাহামিতি স্মৃতম্। 
শরীরসমবেতং যত তদাভ্যন্তরমুচ্যতে ॥” 

অতএব ভরতমল্লিকের মতে করণ দ্বিবিধ_-বাহা এবং আভ্যন্তর। যাহ! 

শরীরাবয়ব নহে তাহা বাহা, যেমন- দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি । আর যাহা শরীরাবয়ৰ 

তাহা! আভান্তর, যেমন-_মনস। মেরুং গচ্ছতি। কাতত্ত্রের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ- 
কর্তৃক বাহ্যা্যন্তরভেদে করণের এই ছুই প্রকার উদাহরণও দশিত হইয়াছে। 

সেইজন্য পঞীতে লিখিত আছে _-তচ্চ দ্বিবিধং বাহামাভ্যন্তরঞ্চেতি | ক্রমেণ 

দশয়তি দাত্রেণেত্যাদি।' এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে_ হস্তেন ফলং গৃহাতি' 

এম্থলে “হস্তেন' পদটা বাহা করণ, না আভ্ন্তর করণ? দৌর্গমতে উহা! কি 
তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে রভসনন্দি-ভরতমল্লিকাদির মতে উহাকে আত্যন্তর 

করণই বলিতে হইবে) কারণ হস্ত শরীরের অবয়ববিশেষ। হস্তকে কিন্তু আভ্যন্তর- 

করণ বলিলে অপ্রসিদ্ধতা দোষ দুনিবার হইয়া পড়ে। কারণ স্মৃতিশাঙ্তরে 

কেবল মনঃপ্রভৃতিকেই আত্যন্তর করণ এবং চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক পাণি 
পাদ পায়ু ও উপস্থকে বাহ করণ বল! হয়। সেইজন্য সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর- 

কৃষ্ণাচাধ্য বলিয়াছেন-_ 

“অস্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধ। বাহ্াং ত্রয়স্থয বিষয়াখ্যম্। 

সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যস্তরং করণম্ ॥” 

ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন__'অন্তঃকরণং ত্রিবিধং বুদ্ধিরহঙ্কারো 

মন ইতি শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাদন্তঃকরণম্। দশধা বাহামি্দ্িয়ং ত্রয়স্তান্তঃকরণস্য 
বিষয়াখ্যম্.....* | সাংখ্যদর্শনের 'করণং ত্রয়োদশবিধমবাস্তরভেদাৎ (২1৩৮) 
সতের ভাসতে বিজ্ঞানভিক্ষুৎ লিখিয়াছেন-_-বাহ্যাভ্যন্তরৈমিলিত্বা কিয়স্তি কর- 
গাণীত্যাকাজ্্ায়ামাহ। অন্তঃকরণত্রয়ং দশ বাহাকরণানি মিলিত ত্রয়োদশ... 
বোোস্তের মতে অবশ্য সাংখ্যোক্ত করণত্রয় এবং চিত্ত__এই চারিটি আভ্যন্তর 
করণ। সেইজন্য পঞ্ধীকরণবান্তিকে শক্করাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য সুরেশ্বরাচার্্য 
লিখিয়াছেন-_ 

“মনে! বুদ্ধিরহস্কারশ্চিত্তং করণমাস্তরমূ। 

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ববঃ ম্মরণং বিষয়! অর্মী ॥৮ 

৩৮ 



২৯৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ভাল, দর্শনশান্ত্রে করণশব্দ ইন্জরিয়ার্থে রূঢ়, সুতরাং ব্যাকরণের করণপ্রসঙ্গে উহ 
কি সার্থকতা থাকিতে পারে? সার্থকতা আছে। দর্শনশান্ত্রে করণশঃ 
ইন্জরিয়ার্থে রূঢ় হওয়ার কারণ এই যে, বিষয়োপলব্ধির প্রতি মনঃপ্রভৃতি ইন্দিয 
গণই সাধকতম হইয়া থাকে। “কর্রণ যেন ক্রিয়তে পুরুষার্থঃ সাধ্যতে ₹. 
করণম্*_এইরূপ যৌগিক অর্থ লইয়া করণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব ক 
যেমন দাত্রাদিদ্বারা ছেদনাদিরূপ পুরুষার্থ সাধন করেন, সেইরূপে তিনি ইন্দি 
দ্বারাও উপলব্ধিরূপ পুরুষার্থ সাধন করিয়! থাকেন । সুতরাং দর্শনশাস্োক্ত কল 
ব্যাকরণোক্ত করণেরই অন্তর্গত হইতেছে । দর্শনোক্ত করণসমূহ কর্তার শরীর 
শ্রিত হইলেও তাহার! বাহ্যাভ্যস্তর ভেদে দ্বিবিধ_ চক্ষুরাদি এবং মনঃ প্রন্তি: 
রভসনম্দী বা ভরতমল্লিক কিন্তু কর্তার শরীরাশ্রিত সমস্ত করণকেই আভান্র 

বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ এ সকল করণেরই অন্তর্গত হইতেছে। ইক্ডিয় বাতীত 

যে সকল কর্তৃশরীরাবয়বসংশ্রিষ্ট করণ ব্যাকরণের বিষয়ীভূত হইতে পারে তাহারা$ 
তাৎপধ্্যাংশে ইন্দ্রিয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে। কর্তার শরীরা বয়বাশরিঃ 
করণসমূহ যদি ইন্দ্রিয় বা ইক্ত্রিয়াবচ্ছেদক হয় তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় ত্ববিৎ প্রাচীন 

মুনি ও মুনিকল্পপুরুষদের স্মৃতিসঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত প্রবিভাগই গ্রহণ করা কর্তা! 
অতএব ভরতোক্ত বাহ্যাভ্যস্তরভেদে করণবিভাগের নামকরণ (00100170711 

নির্দোষ নহে। কারণ ইহাতে মনঃপ্রভৃতি আস্তরেক্দ্রিয়ের সহিত হস্তা্ি 

বাহ্োক্দ্িয়ের কোনও পার্থক্য থাকে না। কালাপকদের মধ্যে বার” 

সম্প্রদায় কিন্ত স্বকরণ এবং অন্তকরণ ভেদে করণের ছ্বৈবিধ্য বলিয়াছেন 

সেইজন্য বাররুচসংগ্রহের “করণং দ্বিবিধং চৈব......» ইত্যাদি গ্লোকের ব্যাধ্যায় 

টাকাকার নারায়ণভট্ লিখিয়াছেন_অত্র কেচিদ্ বাহ্যাত্যন্তরভেদেন 

দ্িবিধত্বমাচক্ষতে। যচ্ছরীরাবয়বাদন্তৎ তদ্ বাহাম্, দাত্রেণ লুনাতি পরশুন 
ছিনত্তীতি। আভ্যন্তরং মনঃগ্রভৃতি, মনস পাটলিপুত্রং গচ্ছতি, শিরসা দেব' 

নমস্কুকত ইতি। বয়ং তু স্বকরণাম্থকরণভেদেনৈতদুক্তমিতি মন্তামছ্ে। 
তত্র কর্তরম্তদ দাত্রাগ্ম্যকরণমিত্যুচ্যতে । যদ পুনঃ করণাস্তরাভাব 
প্রতিপাদনায় ক্তরেব বিবক্ষাপ্রাপিতরূপভেদায়ত্তঃ করণভাবস্তদা তত স্বকরণ- 

মিত্যুচ্যতে, তৈক্ষ্যমাত্মনা ছিনভীত্যাদি।' স্বকরণের 'তৈক্ষ্যমাত্বনা ছিনভি 
এই উদাহরণ দেখিলে ভর্তৃহরির একটী কারিকা মনে পড়ে__ " 
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“অন্যাদদীনাং তু কর্তৃত্বে তৈক্ষ্যাদি করণং বিছুঃ। 

তৈক্ষ্যাদীনাং স্বতন্ত্রতে দ্বেধাত! ব্যবতিষ্ঠতে ॥” 

নারায়ণ ভট্টের কথা স্ুব্যক্ত নহে। কিন্তু আমাদের মতেও করণ দ্বিবিধ__ 

স্বকরণ এবং অন্যকরণ। স্বকরণ অর্থাৎ কর্তৃশরীরাদিসম্বন্ধীয় করণ যেমন-: 
নস্তাদি। আর অন্করণ অর্থাৎ কর্তৃশিরীরাদিসম্বন্ধব্যতিরিক্ত করণ যেমন-_ 
দাত্রাদি। স্বকরণ কিন্তু বাহাভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। বাহ্য স্বকরণ 
ঘেমন _হস্তেন পুষ্পং গৃহাতি, আর আতভ্যন্তর স্বকরণ যেমন-_-মনস! মেরুং 
গচ্ছতি। তবে ধাহাদের মতে বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে করণমাত্রই দ্বিবিধ তাহারা যদি 
মেষ্ট বাহাকরণকে আবার ছুই ভাগে বিভাগ করেন, তাহা হইলে আর বলিবার 
কিছুই থাকে না। বাহাকরণের ছুই ভাগ অর্থাৎ কর্তৃশরীরসম্বন্ধীয় হস্তাদি বাহা- 
করণ, আর কর্তশরীরসন্বদ্ধব্যতিরিক্ত দাজাদি বাহাবাহাকরণ। তক্ষ্যমাত্নন। 

ছিনন্তি' _এরপস্থলে উপচার স্বীকার করিতে হইবে। ভাল, “শিরস| দেবং নুমন্কুরুতে' 
“ছলে শিরঃশব্দ সাংখ্যোক্ত কোনও করণ নহে, স্থতরাং ইহাকে কোন্ করণ বল। 
£ঈবে? শিরশ্চালনা যদি এ নমস্কারের অঙ্গ হয় তাহা হইলে শিরঃশব বাহ্য 
দকরণ। অতএব উিরস1 গচ্ছতি, অঙ্গুল্যা স্পৃশতি, নখেন ছিন্তে, পক্ষাভ্যা- 
নন্ডার়তে "ইত্যাদি স্থলে উরঃ প্রভৃতি বাহা স্বকরণেরই অন্তর্গত হইবে। ভাল, 
হদনক্রিয়ায় উদ্ঘমননিপাতনাত্মক আঘাতের মুখ্য কারণতা থাকিলেও ব্যাকরণে 
প্রঃ মাধনতারূপ গুণযেোগবশতঃ কুটারাদিরই করণ বল। হয়, কিন্ত ইন্দিয়স্থলে 
রূপ সাদৃগ্য কোথায়? সাদৃগ্ত আছে। কপিলমুনিই বলিয়াছেন_-ইন্দিয়েযু 
মাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ (সাংখ্যদর্শন ২৩৯)। অভিপ্রায় এই যে, ছেদন- 

কুয়ার গ্ভমননিপাতনাত্মক আঘাতের মুখ্য কারণশহসত্বেও প্রকৃষ্টসাধনতারূপ গুণ- 
াগবশতঃ কুঠারেরই যেমন করণন্ব হয়, সেইরূপে বুদ্ধির মুখ্যকারণত। থাকিলেও 
াপাপপন্তাহেতু অর্থাৎ সাধকতমন্রগুণযোগহেতু ইন্দ্রিয়েরও করণহ সিদ্ধ হয়! 
থাকে। উক্তিও আছে-_'করণং খলু সর্ধ্বত্র কর্তৃব্যাপারগোচর | 

সন্প্রদান। দানক্রিয়ার কন্মদ্বারা যাহাকে স্ববভাগিত্বরূপে উদ্দেশ্য করা 
ঘর, আহারই সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়, 

মন বিপ্রায় গাং দদাতি। সম্প্রদানের লক্ষণ লইয়া বৈয়াকরণের! বলেন__ 
ইয়ামকর্মনিষঠনবত্ফলভাগিবং সম্প্রনানবমূ*। ব্যুৎপত্তিবদে গদাধরভট্টচার্ধ 
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এইরূপ দৃষ্টিতেই 'বিপ্রায় গাং দদাতি' এই ।উদাহরণের অন্বয়বোংস্া 
লিখিয়াছেন-_ত্যাগরপক্রিয়াজন্যগো নিষ্টস্বত্বভাগিতয়া দাতুমিচ্ছা বিষয়ে ত্রাঙ্গণণ'। 
সম্যক্ প্রদীয়তেইস্মৈ তৎ সম্প্রদানম্__-এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখি 
সম্প্রদানের অন্বর্থসংজ্ঞ। ্বতঃসিদ্ধ হয়। বৈয়াকরণের! বলেন-_সম্যগর্থক 'সম- 
উপসরগদ্ধারা স্বম্বত্বধ্বংসপূর্বক পরন্বত্বাপাদনরূপ দাধাতুর অর্থ এবং প্রকর্া্ঘক 
'প্র'শবের দ্বারা পুজাদিপুরঃসরতা! জ্ঞাপিত হইতেছে। পুজাদিপুরঃসরত| বলিবার 
কারণ এই যে, লোকে পুজা অন্থুগ্রহ বা কোনও কিছু ফলকামনার জন্যই দানকর্দে 
প্রবৃত্ত হইয়। থাকে। বৈয্বাকরণনিকায়ে উক্তিও আছে__ 

“পুজানুগ্রহকাম্যাভিঃ স্বদ্রব্যস্য পরার্পণম্। 

দানং তস্যার্পণস্থানং সম্প্রদানং প্রকীর্তিতম্ ॥৮ 
( মুগ্ধবোধ_-২৯৪ স্ুত্রীয় প্রমোদজননী )। 

এ বিষয়ে চাঙ্গুদাসও বলিয়াছেন-_ 

“সম্প্রদানং তদেব স্তাৎ পুজান্গ্রহকাম্যয়। * | 

দীয়মানেন সংত্যাগাৎ ব্বামিত্বং লভতে যদ্দি ॥৮ ' 
৩০৭ শর টিটি শত তি শাল শ্শশাশাশিশিশ টিটি 

* কারিকাটা চাঙ্গুদাঁসের স্বকীয় নহে। কারণ তাহার বনুপূর্ব্র টীকাঁকার দুগমি'! 
২১৬ স্ৃত্রের টীকায় উহ! উদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে কেবল “তদের, স্থলে “দৈব এবং 

'সংত্যাগাত স্থলে “সংযোগাৎ্ আছে । 

1 পৃজ। অনুগ্রহ ও কাম্যের লক্ষণ লইয়৷ উক্ত হইয়াছে-_ 

“গুরুদেবদ্ধিজাতীনাং ভাঁবশুদ্ধ্যা কৃতং হি য। 

ধ্যানাবনতিদানৈশ্চ পৃজা মাননমুচ্যতে ॥ 

বিরূপোন্বত্তনিঃন্বানমকুৎসাপূর্ববকং ছি যৎ। 
পূরণং দানিমানাভ্যামনুগ্রহ উদ্দাহৃতঃ ॥ 

যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্। 

ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যেতি প্রকীর্তিতম্ ॥৮ 

কৌমারসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে__“গৌরবিতপ্রীতিতেতুক্রিয়া পুজা অর্থাৎ যে ক্রিয়া? 

গৌরবাদ্থিত ব্যক্তির প্লীতি জন্মায় তাহাকে পুজ! বলে, যেমন__€গুরবে দক্ষিণাং দদাতি ) পর' 

দুঃখাঁপহরণেচ্ছা অনুগ্রহ) যেমন-_ভৃত্যায় বন্্ং দদাতি; “ম্বগতত্বেন ফলসন্বয্; কাম । 
ফলনক্বল্প ছ্বিবিধ হইতে পারে-_-উ্রহিক এবং পারলৌকিক। প্রহিক ফেমন-_দা্তৈ মানা: 
যচ্ছৃতি, পারলৌকি ক যেমন-_মুক্তয়ে হরিং ভজতি । 
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এইরূপ দৃষ্টিতে 'রজকন্ত বন্ত্ং দদাতি' ইত্যাদিস্থলে 'দাঠ্ধাতুর অর্থ ভাক্ত অর্থাৎ 

কেবল অর্পপার্থক বুঝিতে হইবে, কারণ এখানে স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ধক পরন্বত্বোৎ- 

পর্ভির জ্ঞান বিবক্ষিত নহে। দান এবং সন্প্রদান লঈয়া সারম্থতে উক্ত 

হইয়াছে 

“দদাতি দণ্ডং পুরুষে মহীপতে ন্ চাত্র ভক্তি নচ দানকামন|। 

যদ্দীয়তে বাসনয় স্ুপাত্রে তৎ সম্প্রদানং কথিতং মুনীন্দৈঃ ॥৮* 
( সারন্বতে চন্দ্রকীর্তিধুত বচন )। 

ভাল, দানকালে দাতা! যদি উদাসীন থাকেন, তাহা হইলেও কি সম্প্রদান হয়? 

কারণ শাস্ত্কারগণ বলেন-__ 
পন্বন্বত্বে বিদ্যমানে তু পরশ্থত্বং ন বিদ্যাতে । 

পরিত্যজ্য চ স্বস্বত্বমৌদাসীন্যান্ন সিধ্যতি ॥” 

হার সমাধানে স্ষেণ বলিয়াছেন_-“দানং হি সঙ্করবিশেষে নেদং মমেত্যেবং- 

স্রপঃ। স এব সঙ্কল্প; স্বন্বত্রধবংসদ্বারা পরস্বত্বমাপাদয়তীতি। স্বন্বত্বধবংস- 

দশারাং দাতুরুদাসীনত্বেইপি কৃতেন ত্যাগেন সঙ্কল্পরূপেণ পরশ্বত্বাপাদনে বাধকা- 

ভাবাং। যথা কালাস্তরে যজ্ঞকর্তূরুদাীনত্েহপি প্রাক্তনকম্মণ! স্ব্গাত্যুপভোগো 
জন্যত ইতি সর্ধ্বমুপপন্নম্” (কাতন্ত্র_-২১৬ স্বত্রীয় কবিরাজ )। দানের অর্থ- 

মধন্ধে কৌমারসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে _-শ্বম্বত্বধ্বংসদ্বারা পরম্বত্বজনকীভূৃতঃ 
স্কর্লবিশেষে দানম্? (স্থত্রীয় কবিরাজ ২১৬)। সেইজন্য সুষেণ বিদ্যাভৃষণ 
সম্প্রদানের লক্ষণসন্বন্ধে লিখিয়াছেন-_-ত্যাগজন্ন্বত্বফলভাগিত্বং সম্প্রদানত্বম্” | 

বাস্তবিক ন্বত্ব ব্যতীত যদি সম্প্রদান না হয়, তবে প্রদীয়তাং দাশরথায় 

* দাঁনের পাত্রতা ও ফল লইয়| উক্ত হইয়াছে__ 

“ন বিছ্যয়! কেবলয়! তপস! বাপি পাত্রতা। 

ত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীত্তিতম্ ৮ 

বন্তসন্বন্ধে উক্তি আছে-_ 
“গুরুপৃজা দ্বণা শৌচং সত্যমিক্দরিয়নি গ্রহ: | 
প্রবর্তনং হিতানাঞ্চ তৎ সর্ববং বৃত্তমুচ্যতে ॥* 

দানের ফলসম্বন্ধে মু বলিয়াছেন__ 

“সমসব্রাঙ্গণে দানং দ্বিগুণং ব্রাঙগণক্রবে | 

প্রাধীতে শতসাহজ্রমনস্তং বেদপারগে ॥” 
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মৈথিলী” এইরূপ প্রয়োগ আবহমানকাল চলিয়া আসে কেন? কবিরান 
উক্ত হইয়াছে--'রাবণস্ত মৈথিল্যাং স্বত্বাভাবেইপি ন্বত্ববিবক্ষয়া প্ররোগন্ 

সাধুত্বমিতি। বস্তুতস্তত্রাপি পৃজাপুরঃসরমেব মৈথিলী দীয়তামিতি প্রযোক্ত-স্তাং- 
পর্ধ্যম্? । ন্বত্ববিবক্ষাপূর্বক পুজাসহকৃত প্রত্যর্পণে চতুর্থী চিরপ্রচলিন্ঘ। 

রামায়ণেও দেখ] যায়, বিভীষণ রাবণকে-_ 

“ত্যজাশু কোপং স্ুখধন্মনাশনং 

ভজন্ব ধর্মমং রতিকীর্তিবর্ধীনম্। 

প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ 

প্রদীয়তাঁং দাশরথায় মৈথিলী ॥৮” ( লঙ্কাকাণ্ড_-৯ম সর্গ)। 

ইত্যাদি বলিবার পর শেষে বলিয়াছেন__ 

“ধনানি রত্বানি সুভূষণানি 

বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্। 

সীতাঞ্চ রামায় নিবেছ্য দেবীং 

বসেম রাজন্লিহ বীতশোকাঃ ॥” *  ( লঙ্কাকাণ্ড__-১৫ সর্গ)। 

এইরূপে উক্ত প্রয়োগের সাধুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্ত বাস্তবিক স্বত্ন ন 
থাকায় উহাকে কি মুখ্য সম্প্রদান বল! উচিত ? অনুচিত নহে, কারণ অপহরণ- 

ক্রিয়াদ্বারা অপহৃতপদার্থে অপহর্তারও স্বত্ব কল্পিত হইয়। থাকে । ভাল, তবে 

কেন ধর্মাশান্তে স্মত হইয়াছে--দ্রব্যমন্বামিবিক্লীতং পূর্ববন্বামিনমাগ্,য়াং 
ইহ] দ্বারা আমাদের উপপন্তি বাধিত হয় না। কারণ এখানে নঞ্জের অর্থ তদন্া 

নহে, কিন্ত অপ্রাশস্ত্য । অতএব 'অস্বামি'পদ এস্থলে নিন্দার্থক। এইরূপ অর্থ 

না করিলে 'পূর্ববন্বামী'পদস্থিত পূর্ধশব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে । 

ভাল, বিবাহের পর কন্তার সহিত দাতার আত্মীয়তা একেবারে পরিত্যক্ত 

হয় না, তথাপি কেন বল। হয়--কন্যাসন্প্রদানম্ঠ বা 'বরায় কন্তাং দদাতি। ? 

* মহানাঁটকের ষষ্ঠাঙ্কে কবিবর হনুমান বান্সীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তথা; 

লিখিত আছে-_ 
পত্যজ স্বকোপং কুলকীত্তিনাশনং ভজন্ব ধর্মং কুলকী্তিবর্ধনম্ । 
গ্রপীদ জীবেম সবান্ধবা বয়ং প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥” 
৭প্রগৃহ রত্বানি বিভূষণানি বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ মুখ্যান্। 

সীতাঞ্চ রামায় নিবেষ্ত দেবীং বসেম লঙ্কামপযাতু শঙ্কা ॥” 
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চার উত্তরে সারম্বতের তবদীপিকায় লোকেশাচার্ধ্য লিখিয়াছেন__'কগ্যাং 
দদাতীতাত্র ত্বাত্মতাহইত্রীয়তয়োরত্যাগেইপি পরগোত্রত্েন জ্ঞাতিতন্তৈব ভ্যাগা- 

দিতি বদ্ধাঃ। আর হেলারাজ এ বিষয়ে বলিয়াছেন__'কন্াং দদাতীতি জন্- 
জনকভাবাব্যাপকত্বাদপি স্বস্বামিসন্থন্স্য নিবৃত্তে মুখ্য এব দদাত্যর্থঃ | 

সম্প্রদানবিষয়ে পাণিনি সুত্র করিয়াছেন “কম্মণা যমভিপ্রৈতি স 

সম্পরদানম্? (১19৩২ )। অভিপ্রায় এই যে, করণভূত কন্মকারকের দ্বারা 

কথ্ধার সহিত উদ্দেশ্যারূপে যাহা সম্বদ্ধ তাহারই সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। 
চাল, করণভূত কর্মকারক বলা হইল কেন? বস্তুতঃ ইহা কি স্বতোবিরুদ্ধ 

পদ নহে? না, কারণ দানক্রিয়ার প্রতি যাহা কন্ম, অভিপ্রায়- 

ক্রিয়ার প্রতি তাহার করণত্বে কোন দোষ থাকিতে পারে না। 

উ্ত পাণিনীয় স্থত্রের অর্থ লইয়া নৈয়ায়িকেরাও বলিয়াছেন__“তৎক্রিয়া- 

শর্বীহাতেন তৎক্রিয়াকম্মণা যং সম্বন্ধীকর্তমভিপ্রৈতি কর্তা স সম্প্রদানম্” 

| কাপকচক্তর )। ইহাতে সম্প্রদানের লক্ষণ এইরূপে পধ্যবসিত হইতেছে. 

“তংক্রিয়াকারণীভূতকম্মজন্যফলভাগিত্বেনোদেশ্যত্বং সম্প্রদানত্বম” | অতএব 

'চেরে। গ্রামং গচ্ছতি'_ ইত্যাদি স্থলে গমনক্রিয়ার প্রতি গ্রামের কারণত্ব নাই 

বলিয়া কর্শজন্স্ুখাদিরূপফলভাগিরপে উদ্দেশ্য হইয়াও চৈত্রে সম্প্রদানহ 

প্রসন্ত হইল না। দানাদিক্রিয়াতে অবশ্য ব্বত্বজ্ঞানদ্বারা দেয়বস্তর দানেচ্ছাবিষয়ে 
প্রযোজকত্ব অর্থাৎ করবরণত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । 'বিপ্রায় গাং দদাতি, 

এম্থলে দাধাতুর অর্থ- ন্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যবচ্ছিন্ন ত্যাগ। অতএব 
নৈয়াধিকপুষ্টিতে উক্ত বাক্যের শাকবোধ হইবে__€বিপ্রবিষয়কগোজন্যফলপ্রকার- 

কিচ্ছা পুব্বকগোবৃত্তিন্বন্বত্বধ্বংসপুব্বকপরন্বত্বো ৎপত্ত্যবচ্ছিন্নত্যাগামুকুলকৃতিমান্ | 

পাণ্প্রয়ায় স্বন্বত্বের নিবৃত্তি এবং পরন্বত্বের বিকাশ হয় বলিয়া গুনগ্রহণের 

কথ। উঠিতে পারে না। এইজন্য 'রজকন্য বস্ত্র দদাতি? ইত্যাদি স্থলে চতুী 

পিভক্তি হয় না। " রজকন্য'পদে সন্বন্ধসামান্তে ষষ্ঠী বুঝিতে হইবে। 

সম্প্রদানের অন্বর্থসংজ্ঞা বৃত্তিকারের অভিপ্রেত হইলেও ভাস্তকার কিন্ত 
উঠাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই | সেইজন্য 'খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তন্মৈ চপেটাং 

পাতি” এই প্রকার প্রয়োগ ১1১1১ সুত্রীয় ভাসতে দৃষ্ট হয়। 'কশ্মণা যমভিপ্রৈতি 

"”"*"* ইত্যাদি সুত্রের ব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকার অবর্থসংজ্ঞা অন্বীকার করিয়াছেন। 
অতএব ভাস্মতে দানক্রিয়ার স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ধ্বক পরম্বতোৎপাদনরূপ লক্ষণের 
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কোনও উপযোগিতা নাই। এরূপ অবস্থায় 'রজকায় বস্ত্র দদাতি' ইত্যাি 

প্রয়োগে আর কোনও বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে প্রণিধান, 

পূর্বক মগ্ভুষায় নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন_-“যত্তু বৃত্তিকারাঃ__সম্যক্ প্রদীয়ত 

যন্মৈ তত সম্প্রদানমিত্যর্থসংজ্ঞেয়ম্, তথা চ গোনিষ্টন্বম্বত্বনিবৃত্তিসমানা ধিকরণ- 

পরস্থাত্বোৎপত্ত্যন্বকুলব্যাপাররূপক্রিয়োদোশ্ত্য _ ব্রাহ্মণাদেরেব  সম্প্রদানব 

পুনগ্রহণায় রজকন্ত বস্্রদানে রজকস্থ্য বন্ত্রং দদাতীতি সন্বন্ধসামান্যে ষষ্ট্েবেত্যাছ। 

তন্ন, খগ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটাং দদাতীতি ভাষ্যবিরোধাৎ, কর্ণ 

যমভিপ্রৈতীতি স্ৃত্রব্যাখ্যাবসরে ভায্তকৃতাহম্র্থসংজ্ঞায়া অস্বীকারাচ্চ। অতএর 

“দাচক্ষাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যত ইতি সপ্তশতীশ্লোকঃ সঙ্গচ্ছতে। 

তম্মাক্রজকায় বন্ত্রর দদাতীত্যাদি ভবত্যেব। অকত্রাধীনীকরণেহর্থে দদাতি;। 

চপেটাং দদাতীত্যত্র ম্যসনেইর্থ ইতি” | ভর্তৃহরি কিন্তু এ বিষয়ে ভাষুকারের 

সহিত একমত নহেন। কারণ বাক্যপদীয়ে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“অনিরাকরণাৎ কর্তৃ-স্ত্যাগাঙ্গং কম্মণেপ্সিতম্। 

প্রেরণাঙ্ুমতিভ্যাং বা লভতে সম্প্রদানতাম্ ॥” 

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ বলিয়াছেন__“অধর্থত্বাৎ সম্প্রদানশবস্য ত্যাগাঙ্গ মিতি 

লক্ষণলাভঃ। ত্যাগে। দানং দীয়মানস্থয স্বত্বনিবৃত্ত্যা পরন্বত্বাপাদনম্। তত্র চাঙ্গ 

নিমিপ্তকারণমিত্যর্থ; । * * * * কন্ঠাং দদাতীতি জন্যজনকভাবাব্যাপকত্বাদপি 

্বন্বামিসম্বদ্বস্ত নিবৃত্তে মুখ্য এব দদাত্যর্থঃ। খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তন্মৈ চপেটা 

দদাতীত্যাদৌ বন্ত্রতোইসত্যপি চপেটাদিস্বাম্যে তছুপকারিতয়া দাতুঃ স্বামি- 
ত্বাভিসদ্ধিরস্ত্যেব। যগ্ভপি প্রতিকৃলরূপত্বাচ্চপেটায়াস্তদানীমুপযোগো নানি 

তথাপি ফলঘ্বারেণাস্তেব পরোপযোগিত্বম্। চপেটাসহত্বং শাস্ত্রাভ্যাসযোগতাং 

ফলাব্যাণ্ডেঃ । | 

কাত্যায়ন ক্রিয়ার কৃত্রিমকন্মতব স্বীকার করেন নাই বঙ্গিয়া কেবল ক্রিয়ার 

দ্বারা অভিপ্রেয়মাণ বস্ত্র সম্প্রদানসংজ্ঞা বিধান করিবার জন্ত বাত্তিক করিয়াছেন 

__পক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্” | অর্থাং অকন্মক ক্রিয়ার দ্বার! যাহা উদ্দিষ্ট তাহার 

সম্প্রদানসংজ্ঞ! হইয়! থাকে । ইহার দ্বার 'পিত্যে শেতে, শ্রান্ধায় নিগহতে, ুদ্ধা 

সংনহাতে' ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব অসিদ্ধ হয় না। অতএব 'অকন্মকক্রিয়ে 

দ্ধেশ্যত্বং সম্প্রদানত্বম্?_-ইহাকেও স্থললবিশেষে সম্প্রদানের লক্ষগান্তর বলা যাই৫ে 
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পারে। ভাস্তে কিন্তু উক্ত বান্তিক সমর্থিত হয় নাই। তথায় কর্মশবের দ্বারা 

ক্রিয়াও গৃহীত হইয়াছে। কারণ ভাম্তকার ক্রিয়াকে কৃত্রিমকন্ম বলিয়াছেন। 

অন্যান্য সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ ক্রিয়াশব্দার্থে কম্মশব্দের প্রয়োগ দুষ্ট নহে 
ধলিয়া বোধ হয় কৃত্রিমশব্ ব্যবহৃত হইয়াছে । যাহা হউক, ভাস্তমতে ১81৩২ 

সৃত্স্থ 'কর্মণা'পদের দ্বারাই যখন ক্রিয়াগ্রহণ হইতে পারে তখন 'বচনাং 

প্রবৃত্তি বচনাদ্ নিবৃত্তিঃ এই ন্যায়ানুসারে উক্ত বাত্তিকের আর কোনও 

প্রয়োজন থাকে না। এ প্রসঙ্গে ভাষ্কার যাহা বলিয়াছেন তাহা 

নয়ে উদ্ধত হইল-_-“তত্তহি বক্তব্যমূ। ন বক্তবাম্। কথম্? ক্রিয়াং তি 
লাকে কর্মেত্যুপচরস্তি। কাং ক্রিয়াং করিষ্যসি? কিং কন্ম করিষ্যসীতি। 

এবমপি কর্তব্যম। কুত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে সংপ্রত্যয়ো ভবতি। ক্রিয়াপি 

চত্রিমং কর্ম। নসিধ্যতি। 'কর্ত,রীপ্সিততমং কন ইতুযচাতে কথং চ নাম ক্রিয়য়া 
ক্রয়েঙ্মিততমা স্যাৎ!? ক্রিয়াপি ক্রিয়য়েগ্সিততম। ভবতি। কয় ক্রিয়য়া ? 

নদর্শনক্রিয়য়া বা! প্রার্থয়তিক্রিয়য়! বাধ্যবস্তাতিক্রিয়য়া বা। ইহ য এষ মমুাঃ 

প্রক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স বৃদ্ধা! তাবৎ কিঞ্চিদর্থং সংপশ্যতি সন্দষ্টে প্রার্থন। 

প্ার্থনায়ামধ্যবসায়োহধ্যবসায় আরম্ত আরস্তে নির্ৃত্তি নির্ৃৃত্তৌ ফলাবাপ্ডিঃ। 
“বং ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কন্্ম।৮ (১81৩২ স্থৃত্রীয় মহাভাষ্য )। 

কালাপকগণ কিন্তু 'পত্যে শেতে' 'শ্রাদ্ধায় নিগহতে' ইত্যাদি স্থলে 

ক্লয়াযোগে চতুর্থী না বলিয়া 'যন্মৈ দিংসা! রোচতে ধারয়তে বা সম্প্রদানম্ (৮ 

১৬) এই স্থত্রস্থ “দিৎসা' গ্রহণের সামর্ঘ্যে উক্ত প্রয়োগসমূহের সাধুত্ব স্বীকার 
রিয়া থাকেন। সেইজন্য স্ুষেণ বিষ্াভূষণ বলিয়াছেন_য্মৈ দিংসেতি যন্মৈ 
[তং সংকল্পয়িতুং ধাতৃনামনেকার্থত্বাদ্বোধয়িতুমিতি যাবদিচ্ছ! মতি ভবতি তং 

ম্রদানমূ। ইদন্ত দিংসাগ্রহণং গৌণসম্প্রদানার্থম। মৃখ্যসম্প্রদানন্ববর্থবলাদগ্রত 
'ব ব্যাখ্যাতমন্তথা সন্প্রদানমিতি গুরুসংজ্ঞাবৈয়ণ্থ্যমেব স্যাদিতি সংক্ষেপঃ |” 

চট ২১৬ স্ুৃত্রীয় কবিরাজ )। 

চান্দ্রব্যাকরণে “তাদর্্যে” (২১৭৯) এই একটামাত্র সৃত্রদ্বার৷ 'ঘুপায় দারু, 

ত্যে শেতে, এধেভ্যো ব্রজতি, পাকায় ব্রজতি, মৃত্রায় স্পদ্ভতে, বাতায় 

পিলা | কিছ *__ ইত্যাদি প্রয়োগ্রে সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে।, “চতুর্থী 

* “্বাতায় কপিলা বিছযাদাতপায়াতিলৌহিনী। 
পীড়া ভবতি' নায় ছুর্তিক্ষায় সিত তবেৎ ॥” (২1৩১৩ সুম্্রীয় মহাঁভা )1 + 

৯ 
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সম্প্রদানে” (২1৩১৩) এই পাণিনীয়স্ত্রোপরি কাত্যায়নের (১) চতুীবিধাঃ 

তাঁদর্থ্য উপসংখ্যানম, (২) কম্পি সম্পগ্ভমানে, (৩) উৎপাতেন জ্ঞাপ্যমানে_. 

এই বার্তিরত্রয়ের স্থানে চন্দ্রগোমী একটীমাত্র সুত্র করিয়াছেন, কারণ উত্ত 
সকল স্থলেই সাধারণভাবে তাঁদণ্থ্যনিষ্ঠ অর্থ স্বীকৃত হুইতে পারে। এমন কি, 
“ফলেভ্যো যাতি *  ইত্যাদিপ্রয়োগও চান্দ্রসম্প্রদায়ে ভাদর্থ্যদ্বারা সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । মুগ্ধবোধে তাদর্থ্-শব লইয়া ছুর্গাদাস লিখিয়াছেন__“স চাসাব! 
গ্রয়োজনং চেতি তদর্থস্তস্য ভাবস্তাদর্থম্। এবং তস্যার্থো নিবৃততিত্তদর্ঘ 

স্তদর্থ এব তাদর্যং স্বার্থে ফ্যঃ। ততস্তাদর্থ্যং চ তাদর্থ্যং চেগ্তি একশেযে 

স্ত্রত্বাদেকতে তাদর্থ্যং তন্মিন। যৎ প্রয়োজনং তন্মাচ্চতুর্থী* যসা শিবুদ্ি 

স্ম্মাদপি চতূর্থীতযর্থঃ। যথা জ্ঞানায় পঠতি, পাঠস্য ভ্্রানং প্রয়োজনমিত্যাথ.। 

মশকাঁয় ধুমো মশকস্য নিবৃত্বয় ইত্যর্থঃ। অতএব 'নরকায় প্রদাতব্যে। দীপ; 

সম্পূজ্য দেবতা ইত্যত্র নরকায় নরকনিবৃত্বয় ইত্যর্থ ইতি স্মার্তভট্রাচাধ্যব্যাধ্যা 

(২৯৪)। সংক্ষিপ্তসারে সুত্রিত হইয়াছে__“তদর্থাৎ (কাণ৯২)। ইহার ব্যাথায় 

গোয়ীচন্্র বলিয়াছেন_-“তদিত্যনেন কিঞ্চিদ্ বস্ত্র পরামৃশ্তাতে। অর্থশক: 

প্রয়োজনবাচী। তদর্থস্তৎপ্রয়োজনং তল্মাৎ"*".*। যৃপায় দার্বিতি দারুণো যগ: 

প্রয়োজনম্। নন্থু কথমশ্বায় ঘাস ইতি নাত্র ঘাসম্য প্রয়োজনম্থঃ কিন্তু অধ" 

তপ্তিঃ। অত্রোচ্যতে । অশ্বতৃপ্তিরেবাশ্বশব্দেনোপচারাদভিধীয়তে ।*"**" কুগুলশ্থ 

হিরণ্যমিত্যত্র সম্বন্ধমাত্রং প্রতীয়তে,ন তু নিয়মেন তদর্থতা কুগুলস্তয কাধ্যস্য কারণ" 

মেতদ্িরণ্যম। যদা তু তদর্থতা প্রতীয়তে তদা কুণলায় হিরণ্যমিত্যেব ভবতি।” 

হৈমব্যাকরণের 'তাদর্যে” (২1১৪৫) স্ুত্রের ব্যাখ্যায় বিনয়বিজয়গণি লিখিয়াচ্ছেন_ 

'কিঞ্চিদ্ বন্ত সম্পাদয়িতুং যৎ প্রবৃত্বং তত্তদর্থম। তন্ত ভাবে তাদথ্যে সন্বদ্ধবিশোধ 

্োত্যে গৌণান্গায়ঃ ষষ্ঠ্যপবাদশ্তুর্থী স্তাৎ । কাতন্ত্রের” “তাদথ্যে” (৮২৩৩: 

ত্রটা শর্ববর্্কর্তৃক কথিত নহে। বৃত্তিকার ছূর্গসিংহ শার্বববর্ষক স্ত্রে নি 

না করিয়া চান্দ্র হইতে উক্তমুত্র উদ্ধারপূর্বক কলাপের স্ুত্রপাঠে সবে 

কন্দিয়াছেন। সেইজন্য পঞ্জীকার ভ্রিলোচন লিখিয়াছেন-_“তাদথ্যমিতি কথমিদ" 

মুচ্তে ন খন্ষেতচছর্বর্দাকৃততৃত্রমস্তীতি। সত্যম্ সম্প্রদ্ধান এবেয়ং চু 

তথাহি যন্মৈ দিংসেতি দাতুং স্ত্পযিভূমিচ্ছা মতি ভবতি তত সম্পরদাণ 

সপ 

কিনে নন & ঈ ০ 

&.. পজিরার্োপপদ্ত করি স্ানিন:ত (পা ২৯1১৪ 9৭ 
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সিতি। অত্র তু বৃত্তিকৃতা মতান্তরমাদশিতম্। ইহ হি প্রস্তাবে চন্দ্রগোমিন। 
প্রনীতমিদমিতি” € চ-২৩৩ স্ৃত্রীয় পঞ্জী )। 

শান্্রীয়লৌকিকভেদে কেহ কেহ সম্প্রদানের দ্বৈবিধ্য কল্পনা! করেন। 
'চার্থানাং গ্রীয়মাণঃ? (১1৪৩৩ ), 'স্পৃহেরীপ্পিত (১1৪৩৬) ইত্যাদি বিশেষ 
বিশেষ স্ুত্রদ্ধারা কন্মাদিকারকান্তরপ্রাপ্তি বাধিত হইলে তত্বংস্থানে যে 

সম্প্রণান বিহিত হয় তাহ! শাস্ত্রীয় সম্প্রদান, আর “কর্ণ যমভিপ্রৈতি 
ন সম্প্রদানম্” (১18৩২) এই সামান্য সুত্র দ্বারা অধ্র্থসংজ্ঞাবলে যে স্থলে 
চতুর্থী প্রাপ্তি হয় তাহা! লৌকিক সম্প্রদান। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ 
যেমন_-পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি এবং “বিপ্রায় গাং দদাতি'। কোন্ দৃষ্টিতে এরূপ 
বিভাগ কল্পিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন__ 

'্যগ্ঘপি সর্বা সম্প্রদানসংজ্ঞা শান্ত্রেণেবোচ্যতে, তথাপি হরিগ্রভৃতিভিঃ 

সংগ্রদীয়তে যশ্মৈ স সম্প্রদানসংজ্ঞ ইত্যপ্র্থসংজ্ঞাঙ্গীকরণাল্লোকিক এব সম্প্র- 
দানা: কন্ণা যমভিপ্রৈতি-****" ইতি সুত্রেণোক্তঃ,( বাররুচসংগ্রহ-টীক। )। 

দানের পাত্রভেদে আবার সম্প্রদান ত্রিবিধ হইতে পারে অনুমন্তু, 

শনিবাকর্ভ এবং প্রেরক। সেইজন্য চাল্গুস্ত্রে স্বত্রিত হইয়াছে_ 

_ “অনুমন্ত্রনিরাকর্ত প্রেরকং ত্যাগকারণম্। 

ব্যাপ্যেনাপ্তং তদা তত্তু সম্প্রদানং প্রকীত্তিতম্ ॥” 
কারিকাট চাঙ্গুদাসের স্বকীয় নহে, কারণ তাহার বনু পুর্বে কাতন্্স্থ কারকপাদের 

২১৬ স্ৃত্রীয় ীকায় দুর্গসিংহকর্তক উহা উদ্ধ.ত হইয়াছে । অনুমন্ত, _গুরবে গাং 
দদাতি (যদ্দদানীত্যুক্তে এবং কুরুধেত্যননমন্থতে তদমুমন্ত্ ), প্রেরক--বটবে গাং 

দদাতি (যদ্বেহীতি ভণিত। দাতারং লোভাৎ প্রেরয়তি তত প্রেরকম্ ), অনিরাকর্তৃ 
-আদিত্যায় অর্থ্যং দদাতি ( যন্নান্ুমন্যতে, নাপি প্রেরয়তি, কিন্তু ন নিরাকরোতি 

হুষণীমাস্তে তদনিরাকর্ত )। নিরাকৃত হইলে দান সিদ্ধ হয়না। সেইজন্য 

নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াচছেন-_-“অনিরাকরণে--উপাধ্যায়ায় গাং দদাতীতি। স 
হাপাধ্যায়স্তবূগবাদ্ঠভিসম্বধ্যমানং ন নিরাকরোতি । যদি ক্রুদ্ধে। নিরাকুরধ্যাৎ, 
দানমেন ন সম্পন্তেত। পরন্বত্বাপাদনপধ্যন্তং হি তৎ।” সম্প্রদানের বিভাগ 
লইয়া প্রাচীনদের ট্রক্তিও আছে 

. এর্দানপাত্রং সম্প্রদানং ত্রিধা তচ্চ নিবূপিতম্। 

. েহীতি প্রেরণাৎ কিঞ্চিৎ গ্রেরকং বাচকো থা | 
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মহস্াদ্ যাচতে নৈব ভক্ত্যা দত্তস্ত মন্যাতে। 
অন্ুমন্তু কমেতৎ স্যাদ্ গুণবানতিধির্যথা ॥ 

ন স্বীকরোতি মাহাত্ম্যাম্ন নিরাকুরুতে তথা । 

অনিরাকর্তৃকং তং স্থাগ্ভথ! চৈত্যঃ কপানিধিঃ॥৮ 

অপাদান *। অপাদানসন্বন্ধে পাণিনি স্থত্র করিয়াছেন-_-“ঞ্বমপায়েইপা. 

দানম্” (১18২৪) অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ। ছুইটী সংযুক্ত পদার্থের মধা 
হইতে একটীর চলনহেতু উভয়ের ভিতর যে বিভাগ উপস্থিত হয় তাহাই বিশ্রেষ *। 
উক্ত চলনের অনাশ্রয়ভূত যে পদার্থ তাহাই ঞ্ুব অর্থাৎ তাৎপর্যযতঃ অবধিভূত | 

* “অপাঁদানম্-_অপপূর্ববক আঁঙ পূর্বক দাঁধাতুর উত্তর ভাববাঁচ্যে লা ( অনট্) গ্রততা? 

করিয়। অপাদান হইয়াছে । দাধাতুর অর্থ দান করা। আউপূর্বক দাঁধাতুর অর্থ গ্রহণ করাবা 

ধারণ করা। অপপূর্ববক 'আউপূর্বক দাঁধাতুর অর্থ কোন কিছু হইতে গ্রহণ করা। ই 

সম্প্রদানের বিপরীতার্থবৌধক | যাহাতে কোন কিছু হইতে কোন কিছুর গ্রহণ হয়, যানে 

কোন কিছুহইতে কোন কিছুর বিশ্লেষ (ছাড়াছাড়ি) হয় তাহার নাম অপাদান।” 

(স্থরভারতী_ শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬ )। 

1 চান্দ্র সত্রিত হইয়াছে__“অবধেঃ পঞ্চমী” (২১/৮১)। জৈন্ঞ্ু--“ধ্যপায়ে ফবমপা' 

দানম্্” (১২১২৪ )। অভিনবশীকটায়নে__“অপায়েহবধৌ” (১৩১৫৬ )। মারন্বহে_ 
পবিঙ্লেষাবধৌ পঞ্চমী” । শ্লেষ বা শ্লেষণ বলিলে সংযোগ বুঝায়। বিভাগ সংযোগের প্রতিযোণ 
বলিয়। বিশ্লেষশব্দের অর্থ হইতেছে__সংযোগের নাশ অর্থাৎ বিভাগ । সেইজন্ত চন্দ্রকীহি 

বলিয়াছেন_-“বিশ্টেষো বিভাঁগো বিরহ: পৃথগ,ভাবো বৃদ্ধা ম্বরূপেণ বৈকাশ্রয়াৎ পৃগ 

ভবনমিত্যার্থঃ, । অপগম ব্যতীত বিভাগ সম্ভবপর নহে বলিয়া অপায় বিশ্লেষের নামান্তর। 

কুলচন্দ্র লিখিয়াছেন--*দন্বন্ধবিগমোৎপায়:” | কাতন্ত্রের প্রমিদ্ধ টীকাকার দুর্গসিংহ বলিগাছেন 

_প্যতশ্চ সংযোগো নিবর্ততে সোহয়মেকশ্য সংযোগিনঃ সংযোগান্তরাদ্ ব্যপগমোহগার;। 

তথা হি প্রথমং চলতি দ্রব্যং তদনস্তরমিতরশ্চাপায়ঃ সোহয়ং ভবতি বিভীগ:”। 

'€₹ আধার এবং আধেয়-_-এই ছুইটীর মধ্যে যাহা আঁধাঁর তাঁকে আশ্রয় বলে । আঁধার 

হইতে 'আধেয় অপগত হইলেও আধাঁর অপগমন-ক্রিয়ার মশ্রয়ীভূত হয় না বলিয়া আধেরের 

তুলনায় আঁধার ফ্রুব। অবধি ঞ্রুবের নামান্তর, কারণ শাফ্ধিকগণ বলেন__“অবধীয়তে « 

একরূপতয় জ্ঞায়তে সোহ্বধি:| সেইজন্য এ স্থত্রের ব্যাখ্যায় চন্ত্রকীর্তি লিখিয়াছেন_ 

পবিষ্লেষে যৌ২বধিরাশ্রয়ো হন্মাদ্ বিভাগো জায়তে দ চলতয়! অশ্বকরভারদিভাবেন, অগণতর 

পর্বতশিখরাদিভাবেন বিবৃক্ষিত: 5 
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€র শব « কুটস্থ নিক্রিয় ব্রন্মকে বুঝা ইলেও “ফ্রবমপায়ে."*” ইত্যাদি পাণিনীয় 

পুরে যে উক্তরূপ . অর্থ অভিপ্রেত হয় নাই তাহা বুঝাইবার জদ্ত। বাক্যপদীয়ে 
ভর্রি লিখিয়াছেন__ 

দদ্রব্যত্ষভাবো ন ধৌব্যমিতি স্বাত্রে প্রতীয়তে। 
অপায়বিষয়ং ধৌব্যং যত্ত, তাবদ্ধিবক্ষিতমূ। 
সরণে দেবদত্বস্ত ধৌব্যং পাতে তু বাজিনঃ। 
আবিষ্টং যদপায়েন তস্তাধৌব্যং প্রচক্গতে ॥৮ (৩ কা্)। 

প্রথম কারিকাটার তাঁৎপর্ধ্য উদ্ঘাটনপূর্ধক হেলারাজ বলিয়াছেন__“গ্রবং কৃটস্থং 
নিক্ষিয়মিতি দ্রব্যম্বভাবো ধ্রৌবাং সুত্রে ন প্রত্যেতব্যমপি ত্বসংস্থ্টবচনোহত্র 
ফ্বশব্দঃ। তথা হাপায়ে সাধো যদ প্রুবং তেনাপায়েনাসংস্থটমিত্যেষোহর্থঃ।” 
দ্বিতীর কারিকার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_“সরণেহশ্বসমবায়িন্তাং বেগিতায়াং গতৌ 
ঘা] দেবদত্তস্য ধেশীব্যং তস্ত সরণেন অনাবেশাৎ তথ। দেবদন্তসমবেতে পাতে 
পতনক্রিয়ায়াং বাজিনোইশবস্য তয়াইনাবেশাদ্ ধেশীব্যমিতি দৃষ্টান্তদাষ্টীস্তিকভাবেন 
ঈদমুদাহরণম্।” এই সকল দেখিয়া! পাণিনিসন্প্রদায়ে ফ্ুবের লক্ষণসম্বন্ধে 
টক্ত হইয়াছে-_“প্রকৃতধাত্বর্থানাশ্রয়ত্বে সতি তজ্জন্তবিভাগাশ্রয়ো গ্রুবম্”। 

অবধিত্ব লইয়া মুষেণ বিগ্যাভূষণ বলিয়াছেন_-“অবধিত্বং পুনবিভাগ- 
চনকীভূতস্পন্দনাদিক্রিয়ানাশ্রয়তে সতি বিভাগাশ্রয়ত্মম্” (চ ২১৪ স্ৃত্রীয় 
ক্ণিরাজ)। এইরূপ দৃষ্টিতেই ভবানন্দবিদ্ঠাবাগীশ “ঞ্রবমপায়ে'"*” ইত্যাদি 

* ফবশব্দের অর্থ স্থির। শ্রুতিও এইরূপ অর্থে বলিয়াছেন--“ফবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ” 

্াগুণ-মণ ১০১৭৩ মুক্ত )। আমরা কিন্ত ব্যবগারনিষ্পাদদনের জন্ত ধুবশব্দে মাপেক্ষিক 

গিট বুঝিয়া। থাকি। যেমন অন্তান্ত নক্ষত্র অপেক্ষা যে নক্ষত্র আমাদের নিকট স্থির বশিয়া 
প্রতীদান হয় তাহাকেই আমরা ঞ্রুধতীরা বলি। কিন্ত বস্তুতঃ সে নক্ষত্র স্থির নে, কারণ 
হারও প্রচণ্ড গতি আছে। পৃথিবীর অক্ষের সহিত সমরেখায় সংস্থিত বলিয়া এবং 
গধিণী হইতে অতিদুরে অবস্থিত বলিয়! উহ! এীরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইজগ্ঠ 
মধাব ধরব উপচারপূর্ববক ভাষায় অনেক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে | বিবাচসন্ত্রে বলা চয 

-িবমসি ফ্রবাহহং পতিকুলে ভূয়াসম্।” শ্রুতিতেও এইরূপ উপচার দৃষ্ট হয়__ 

 পঞ্রবা স্কৌ ফ্র্বা পৃথিবী ্রবাসঃ পর্বতা ইমে। 

ধরবং বিশ্বমিদং জগদ্ বো! রাঁজা বিশাময়ম্ ॥% (খগ্বেদ_ম ১০।১৭৩ স্ুক্ত)। 
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পাণিনীয়ন্থৃত্রের অর্থসম্বদ্ধে লিখিয়াছেন_-“অপায়ে বিভাগে, ঞরবং নিশ্চন' 

তদ্বিভাগজনকক্রিয়াশূন্তমিতি তদর্থঃ |” -তাৎপধ্যতঃ ইহার অর্থ এই যে, বিশ্রে 

বুঝাইলে প্রুব অর্থাৎ অবধিভূতরূপে বিবক্ষিত কারকের অপাদানসংজ্ঞ। হয় 

থাকে । সেইজন্য বৈয়াকরণেরা বহলন__ : 

“সংযুক্তস্তয হি বিশ্লিষ্টক্রিয়ারস্তো ভবেদ্ যতঃ | 
তদেবাবধিভাবেন হাপাদ'মিতি স্বৃতম্॥ . 

| "...: (কাতত্ত্র-চ ২১৪ ুত্রীয় টাকা), 

অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, যেমন-বৃক্ষাৎ পর্ণং. পততি | এখানে 

অধঃসংযোগাবচ্ছিন্ন ক্রিয়াই পতধাতুর অর্থ। উক্ত “বিভাগজনক পততনক্রিয়ার 

আশ্রয় পর্ণ, বৃক্ষ নহে। সেইজন্য এখানে অবধিভূত বৃক্ষ অপাদান হইল, 

ভাল, ইহাই যদি অপাদানের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে 'বৃক্ষং তাজতি খগ; 

ইত্যাদি স্থলে বৃক্ষ অপাদান হয় না কেন? ইহার উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন 

যে, প্রকৃতধাত্র্থ যদ্রি বিভাগ না হয়, তবেই বিভাগাশ্রয়ের অপাদানর সিদ্ধ 

হইবে। উক্ত উদ্াহরণে কিন্তু ত্যজধাতুর অর্থ বিভাগাবচ্ছিন্ন ক্রিয়া, 

আর বৃক্ষশব্দে ধাতুবাচ্য বিভাগরূপ ফলভাগিত্ব থাকায় উহার কর্মাত্ব হইতে 

পাঁরৈ এবং বিভাগজনকীভূত ক্রিয়ার আশ্রয় ন! হইয়াও বিভাগাশ্রয়ত্ব রহিয়াছে 

বলিয়৷ উহার অপাদানত্বও হইতে পারে-এই উভয় কারকের প্রাপ্তি সম্তাবনায 

'অপাদানমুস্তরাণি কারকাণি বাধন্তে' এই ন্যায়ান্ুমারে অপাদানই কর্ম 

বাধিত হইয়াছে। 

নিশ্চল বৃক্ষাদিবিষয়ে অপাদানের উক্তরূপ লক্ষণ . নির্দোষ হইলে 

“্ধাবতোহস্বাৎ পততি” ইত্যাদি স্থলে গতিযুক্ত অশ্বাপিতে ্রবন্ব-কন্পনা 

সম্ভবপর £ এইরূপ পূর্ববপক্ষ কল্পনা করিয়াই বান্তিককার লিখিয়ােল_ 

“অপ্বোব্যস্তাবিবক্ষিতত্বাং”, অর্থাৎ গ্রুবদ্বের বিবক্ষা করিলেই চলিবে। ইহা: 

ব্যাখ্যায় ভাষ্তকার.. বলিয়াছেন--“অধ্রৌব্যস্তাবিবক্ষিতত্বাৎ। নাত্রাধৌবাং 

বিবক্ষিতম্। কিং তহি? প্রৌব্যম্। ইহ তাবদস্বাত্রস্তাৎ পতিত ইতি য্তদ্ে 

ই্বত্বমাশুগামিত্বং তদ্ ঞুবং তচ্চ বিবক্ষিতম্” (১1৪২৪ সৃত্রীয় মহাতাস্ত )। 

পাছে বিরোধাভান বলিয়া! সাধারণের বোধগম্য না হয়, সেইজজ্জ ভায্তকার 

আবার লৌকিক উপায়ে উহ! পরিস্ফুট করিবার জন্য লিখিয়াছেন-_“কথং পু 

মতো মামাবিবক্ষা স্তাং? সতোহপ্যবিবক্ষা ভবতি। তদ্যথা। আলোমি- 



উপোদ্খাত ৬১১ 

কডকা। অন্ধুদরা কম্যেভি । অসত্ুশ্চ বিবক্ষা ভবতি। সমুদ্র: কুপ্ডিকা। বিস্ধ্যো 
বর্ধিতকমিতি”* | পুব্বোক্ত বিরোধাভাসে 10)69: 01 1361811%181) অর্থাৎ 

সাপক্ষতাবাদের যেবীজ আমরা দেখিতে পাই, পরবর্তী ব্যাকরণে তাহাই 

ক্ুমণঃ অস্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে। পরবস্তী বৈয়াকরণেরা বলেন, 

অশ ধাবনক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতধাতুবাচ্য পতনক্রিয়ার দ্বারা অনাবিষ্ট 

বলিয়া সেই ক্রিয়ার. অপেক্ষায় অশ্বকে' ঞ্ুব বলিতে কোনও বাধ! 

থাকিতে পারে না। 'নৈয়ায়িকেরা ইহার বিশ্লেষণপূর্রক বলেন__ 

“বিভাগজনকত্বং যৎ ক্রিয়ায়ামন্বীয়তে ত-ক্রিয়াশূন্তত্বং গ্রবত্বম্” । অর্থাং 

বিভাগজনকত্বরূপ অর্থ যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে সেই ক্রিয়ার অভাবই 

এখনে ধ্রবশব্দের অর্থ । এস্থলে পঞ্চমীর অর্থ যে বিভাগজনকত্ব তাহা পতন" 

ক্রিয়ার সহিতই অন্বিত, অশ্বগত ধাবনক্রিয়ার মহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ 

নাই। অতএব অশ্ব যখন উক্ত পতনক্রিয়ার আশ্রয় নহে, তখন সেই ক্রিয়ার প্রতি 

উহার প্ুবত্ধ অন্ুপপন্ন হয় না। আর 'দেবদত্তঃ পর্বতাৎ পততোইশ্বাং পততি; 

ঈনযাদিস্থালে পুব্বাপরক্রমে ছুইটা ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় উহাদের ভিন্ন ভিন 
মবপি বিবক্ষিত হইতে পারে। অতএব উক্ত উদাহরণের অহ্বযবোধ হইবে 

এইরূপ “পর্ববতাবধিকপতনাশ্রুয়ো যোহশ্বস্তদবধিকং দেবদত্তা দিনিষ্ঠং পভনমর্থঃ।” 

'পরস্গরম্মান্মেষাবপসরতঃ” বা 'অপসরতো! মেষাদপসরতি মেষ? ইত্যাদি স্থলেও 

বুঝিতে হইবে যে, ছুইটী ভিন্নকর্তৃক অপসরণক্রিয়! বিবঙ্ষিত হইতেছে । সুতরাং 

একটা মেষের অপসরণক্রিয়ার প্রতি অপরটীর অবধিভাব বিরুদ্ধ নহে । মেষদ্বয় 

বদি ভিন্নগতিতে একদিকে ধাবিত হয় তাহা হইলেও মন্দগামীর সহিত সম্বন্ধে 

দ্রহগামীর অপাদানত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ৭1 এই সকল যুক্তির সমাবেশ আমরা 

প্রথমে ভর্ভুহরির বাক্যপদীয়তেই দেখিতে পাই । তথায় লিখিত আছে-- 

* অলোঁমিকা ( অগ্রশত্তলোমযুক্তা ) এড়কা (মেষী বা বন্তছাগী)। কুগ্তিকা অথাৎ 

কমগুলু। বধিতকসম্থন্ধে নাঁগেশ বলিয়াছেন__-*অগ্রে সু্মো মূলে স্কুল ওদনপিণ্ডো বধিতকম্ঃ 

(উদ্দো5) | 

1 গতিগীল পদার্থের অপাদানত্ব লইয়! প্রয়োগতত্ববিৎ নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন_- 

পাণিনি যেমন কর্তকারকের সময় কর্ত,রীপ্সিততমং কর্মঃএই সুত্র করিয়া পরে বলিয়াছেন তথা 

কু নাঁশ্সিতম্চ এম্থলেও সেইরূপ “তথা যুক্তঞ্চাঞ্রবম্। বুঝিতে হইবে। অপাদানকারকের 

শতকরা নিরাঁনব্বইটা উদ্দাহরণে আমরা দেখিতে পাই স্থির বাঁ প্রুব হইতে কোন কিছুর বিশ্েষ 



৩১২ | ব্যকরগদর্শনের-ইতিহাস 

_ “অপায়ে যছদাসীনং চলং বা যদি বাইচলম্। 

ঞবমেবাতদাবেশাত্দপাদালমুচ্যতে ॥ * 

পততো ঞ্রুব এবাশ্বো যন্মাদশ্বাং পতত্যসৌ । 
তন্তাপ্যশ্বস্য পতনে কুড্যাদি প্রবমিষ্যতে ॥*ণ' 

“উভাবপ্যঞ্চবৌ মেষৌ যগ্ঠপ্যুভয়কর্মাকে | 
বিভাগে প্রবিতক্তে তু ক্রিয়ে তত্র ব্যবস্থিতে ॥ 

মেষাস্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্। 

মেষয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্তৃত্বং চ পৃথক পৃথক্ ॥৮ 

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাগেশ ভট্ট মঞ্জযায় অপাদানের 

লক্ষণসন্বন্ধে লিখিয়াছেন--“তত্তৎকর্তৃমবেততত্বতক্রিয়াজন্য প্রকৃত ধাত্ববাচ্যবিভাগা- 

শ্রয়ত্বমপাদানত্বম্” 71 

প্রবশব্দ নিশ্চলার্থে প্রসিদ্ধ হইলেও এ স্থলে যে উহার এরূপ অর্থ উদ্দি 
নহে তাহ! বুঝাইবার জন্য কারিকায় চল ও অচল-_-এই ছুইটা বিরুদ্ধার্থক শব 

গৃহীত হইয়াছে । আর ঞ্রুবকে উদামীন বলা হইয়াছে, কারণ উহাতে অপাফ়- 

হেতৃভূত; স্পন্দনাদিক্রিয়ার সন্ভাব দৃষ্ট হর না। অপাদান সাক্ষান্ভাবে ক্রিয়ার 
উপকারক না হইলেও অপায়ের আধাররূপে স্পন্দনাদি ক্রিয়ার প্রতি উহার 

নিমিত্তত্ব আছে। যেহেতু পর্ণের সহিত বৃক্ষের পতন হইলে অপায়ই মি 

হয় নাঁ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__ 

“ঞ্বং ন কারকং মন্তে নোপকারী ভবেদ্ যতঃ। 

অপায়াধারভূতোইসৌ ক্রিয়তে ন চ কথ্যতে ॥” 

হইতেছে, উহ! দেখিয়াই পাণিনি সুত্র করিলেন_-'্রবমপায়েৎপাদানম্।” যে কয়টী স্থল 
চলস্ত বস্ত হইতে বিঙ্লেষ দেখা যাঁয় সেই কর়টী স্থলে 88102 স্বীকার করিলেই চলিবে।' 
(স্বরভারতী- শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬ )। 

* অতদাবেশাৎ। অর্থাৎ “অপ্রবেশাৎ)। কেহ কেহ আবার অপাদানের ক্রিয়া 

নিমিত্বত্ব স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য ঈষৎপ্রবেশার্ধে 'আতদাবেশাৎ-_এইরূপ পাঠও শ্বীকীর করেন। 
1 এই ছুইটী কারিকা এখানকার মুদ্রিত বাক্যপদীয়তে দৃষ্ট নহে। কিন্ত কোগত' 

নাগেশাদি বৈয়াকরণগণ ইহাদিগকে বাক্যপদীয়স্থ কারিক! বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। 
+ নৈয়ায়িকগণও এইরূপ ভৃষ্টিতেই বলিয়াছেন-_-“পরকীয়ক্রিয়াজন্তধা তবর্থতানবচ্ছেদক" 

বিভাগাশ্রয়ত্বমপাদানত্বম্” ( কারুকচক্র )। 
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পাণিনি ও কাত্যায়ন অপাদানবিষয়ে যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থত্র ও 

তিক করিয়াছেন তৎসমুদায় দৃষ্টিবিশেষ অবলম্বনপুর্রক ভাম্তকারকর্তৃক 

গত্যাখ্যাত হইয়াছে । “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ, ( পাণ ১৪২৫) এই পাণিনীয়- 

দূরের ভাষ্বে উক্ত হইয়াছে_-“অয়ং যোগঃ শক্যোইবক্তুম্। কথং ৰৃকেভ্যো বিভেতি 

ন্বাত্যো বিভেতি চৌরেভ্যন্ত্রায়তে দন্থ্যভ্যন্ত্ায়ত ইতি। ইহ তাবছকেভ্যো। 

বিভেতি দন্যুভ্যো বিভেতীতি য এষ মন্ুষ্যঃ প্রক্ষাপৃর্বকারী * ভবতি স পশ্যতি 

ঘদি মাং বৃকাঃ পন্যন্তি বো মে মৃত্যুরিতি । সবুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ততে ৷ তত্র 

'্লবমপায়েইপাদানম্:(১181২৪) ইত্যেব সিদ্ধমূ। ইহ চৌরেভ্যস্্বায়ত ইতি য এষ 

নূযাঃ প্রেক্ষাপূর্ধবকারী সুহৃদ ভবতি স পশ্যাতি যদীমং চৌরাঃ পশ্যস্তি ধ্রবমস্ত বধ- 

ব্ধনপরিক্লেশা ইতি । সবুদ্ধাা সংপ্রাপ্য নিবর্তয়তি। তত্র ফ্রবমপায়েইপাদান- 

নি'ত্যেব সিদ্ধম।” এইপ্রকার গৌণ অর্থাৎ বুদ্ধিকল্লিত অপায় অবলম্বনপৃর্বক 
ভাষে সাতটা পাণিনীয় স্তর + এবং তদন্তর্গত বাত্তিকগুলি 1? প্রত্যাখ্যাত 

হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন_শ্ৃত্রকার বা বান্তিককার সংযোগপূর্বক 
দিশ্রষকেই অপায় বলিয়াছেন এবং বুদ্ধিকৃত অপায়কে গৌণ বলিয়া গ্রহণ 
করেন নাই, সুতরাং তাহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন সুত্র এবং বাস্তিকের 

প্ুয়াজনবোধ হইয়াছিল” । কিন্তু স্ুত্রকারের অভিপ্রায় কি ছিল তাহা 

খেন অনুমানসাপেক্ষ, কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে সকল প্রকার গৌণ অপাদানের 

নিয় দেখ! যায় না। এরূপ অবস্থায় ধাহারা বলেন_-অতিরিক্ত স্থত্রগুলি 

ধতৎসংক্রান্ত বাণ্তিকরাশি শিষ্যধী বৃদ্ধি করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের 

মতবাদও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ” ইত্যাদি সুত্র 

য় নৈয়ানিক জিনেন্বুদ্ধি এইরূপ দৃষ্টিতেই বলিয়াছেন_-“তম্মাৎ র্বপতৈব 
২ শাশ্পীশ্ীটিিিতিশিটিিতিশীশিত শীত শীষ্পীশাশীতী শ্বাস 

+ ্েক্ষৈ ূর্ববং দন তৎ প্রেক্ষা পূর্ব, ্ঙ্ষপূ্ৎ কর্তং শীলং যন্ত স 

নে পূর্বকারী।* প্রেক্ষা চ-- 

প্স্যামুৎপন্পমাত্রীয়া মবিগ্তা নাশমর্তি। 

বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্য ভিধীয়তে ॥” 

1 “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতৃ:” (১181২৫), “পরাজেরসোড়ঃ” (১81২৬), পবারপার্থা- 

শামীঙ্গিত: (১18২৭) “অস্তধোঁ যেনাদর্শনমিচ্ছতি” (১৪1২৮), “আখ্যাতোপযোগে' 

৪২৯) “জনিকর্ত, প্রন্কৃতিঃ” ( ১৪1৩০ ) তুবঃ গ্রভবঃ” (181৩১) 

£ যেমন_্জুগুগ্পাবিরাম'*** ইত্যাঁদি। 
8০ 
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প্রপঞ্চার্থম। ন চ প্রপঞ্চে গুরুলাঘবং চিন্ত্যতে। এবমুত্তরেহপি যোগাঃ পুর্বম্ৈং 

প্রপর্চণ বেদিতব্যাঃ, তছুদাহরণানামধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইত্যেবমাদীনাং পুরে 

সিদ্ধত্বাৎ। তথা চ তেষাং সিদ্ধত্বং ভাস্য এব প্রতিপাদিতম্। তম্মাৎ তত্রাপি 

গুরুলাঘবং ন চিন্তনীয়ম্।” (কাশিকান্তাস)। জিনেক্দ্বুদ্ধির সময়ে এন 

তাহার পূর্বেও এইরূপ মতভেদহেতু চান্দে জৈনেন্দ্রে হৈমে ও সুপন্মে পতল 

অনুস্থত হইলেও কাশিকায় জয়াদিত্য, সরস্বতীকাীভরণে ভোজদেব, সংক্গিপ্তসায 

ক্রমদীশ্বর, মুদ্ধবোধে বোপদেব, সারম্বতে অন্ুভূতিম্বরূপাচাধ্য এবং হরিনানাযু। 

শ্্রীজীব গোস্বামী ভাষ্যোক্তিসত্বেও পাণিনিকাত্যায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন। 

তবে কাতন্ত্রে এবং জৈনশব্দান্ুশাসনে তাৎপর্যযতঃ পতঞ্জলি অনুস্থত হইলেও পাণিদি 

একেবারে পরিত্যক্ত হন নাই, কারণ শিষ্যধী বৃদ্ধি করিবার জন্য শর্বববন্মাচাধা এ 

জৈনশাকটায়ন স্থলবিশেষে মুখ্য অপায়ের ঈষৎ প্রপঞ্চ করিয়াছেন । 

শর্র্ববন্্মা বলিয়াছেন--“যতোইপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্” (চ ২১৪) 

বুদ্ধিকৃত অপায় স্বীকার করিলে “ভয়মাদত্তে বা" এই অংশটা অষ্টাধ্যায়া? 

'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতু্ (১18২৫ ) স্বুত্রের ন্যায় অতিরিক্ত হইয়াছে। সেঠজ? 

কবিরাজে সুষেণও বাধ্য হইয়া লিখিয়াছেন_-নন্ু, অধর্মমাজ্জুগ$প সত ইত্যাদি 

বদ্ বুদ্ধিকৃতাপায়স্ত বিদ্যমানত্বাৎ কিং ভয়গ্রহণেন আদত্ত ইত্যনেন চ? সন 

যতোইপৈতীত্যন্ত প্রপঞ্চার্থমিদমুচ্যতে | কেবল ইহাও নহে, শর্বববন্মাচাধা আধ! 

বলিয়াছেন__-“ঈপ.সিতং চ রক্ষার্থানাম্ড (কাণ ২১৫)। ইহাতে বৃিকা। 

লিখিয়াছেন__'ঈপ সিতে কর্দমসংজ্ঞাং বাধতে? | অষ্টাধ্যায়ীতেও সুত্রিত হইয়াছে- 

'বারণার্থানামীপ সিতঃ (১18২৭ )। ইহাতে কাত্যায়ন বাণ্তিক করিয়াছেন- 

'বারণার্থেষু কর্মগ্রহণানর্থক্যং কর্ত,রীপ সিততমং কর্মেতি বচনাৎ' | ভাগে“ 

এবং বান্তিক উভয়ই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । তথায় লিখিত আছে 

যোগঃ শক্যোইবক্ত,ম্। কথং মাষেভ্যে। গা বারয়তীতি। পশ্যত্যয়ং যদাঃ 

গাবস্তত্র গচ্ছস্তি গ্রবং সম্বিনাশঃ সম্তবিনাশেহধর্মশ্চৈব রাজভয়ং চ। সুধ 

সংপ্রাপ্য নিবর্তয়তি। তত্র ফ্বমপায়েইপাদানমিত্যের সিদ্ধম।? অতএব বঃ 

যায় যে, এস্থলে শর্ধবন্মা পতঞ্জলিকে অম্থসরণ না করিয়া পাণিনিকাত্যায়ণে 

সরণি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা! অন্ঠায্য নহে, কারণ ষে উদ্দেস্তে ব্যাকরণরচণ 

ৃত্রকারের প্রবৃত্তি ছিল, তদসুসারে সুত্র উপযোগীই হইয়াছে । কালাপকগণ কি 

অধিকাংশস্থলে ভাস্তাকারের যুক্তি অন্ুসরণপূর্ব্বক সম্প্রদায়সিদ্ধির জন্ত প্রথমে 
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ূ্র হইতে প্রায় সকল প্রকার অপাদানেরই কল্পনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতৃগণ 

ালন--ম্মান্তয়ম্ঠ এইরূপ বলিলেই অর্থতঃ ভয়হেতুর জ্ঞান হইয়া থাকে, 
কিন্ত “অরণ্যে বিভেতি'_এইপ্রকার প্রয়োগস্থলে অরণ্যস্থিত ব্যাস্রাদিই 

ভায়র কারণরূপে বিবক্ষিত বলিয়া অরণ্যের অধিকরণত্ব বুঝিতে হইবে; 
কাব যে স্থলে অরণ্যই ভয়ের হেতুরূপে বিবক্ষিত হয় তথায় “অরণ্যাদ্বিভেতি' 

এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে । স্ত্রস্থ 'যতঃ,পদ অবধিমাত্রার্থক। ইহার দ্বারা 

চলাচল সকল প্রকার অবধিরই গ্রহণ হইতে পারে। অতএব “যতোইপৈতি' 
মর্থাং ঘম্মাদপগচ্ছতি, যম্মাদ্বিশ্রিষ্যতি' । আখ্যাত ক্রিয়াপ্রধান বলিয়া 

ট্তস্থলে সাধ্যরপে অপগমন অর্থাৎ অপায়ের জ্ঞান। কাতত্ত্ব্যাখ্যায় এইরূপে 

শার্ববন্মিক স্থত্রটী পাণিনীয় “প্রবমপারে -*****” ইত্যাদি স্ৃত্রের তাৎপর্য 

শমাবমসিত হইয়াছে । ভাষ্যকারকে অন্ুসরণপূর্বক কালাপকগণ বুদ্ধিকপ্পিত 

শপায়ও স্বীকার করিয়াছেন । সেইজন্য টীকায় লিখিত আছে--“ন হি কায়- 

পাপ্তাবেবাপায়ঃ। কিং তহি? চিন্তপ্রাপ্তাবপি”। উক্ত সম্প্রদায়ে বৃদ্ধিকল্পিত 
অপায়ের দ্বারা 'অধন্মাজ্জুগুগ্পতে' ধন্মাৎ প্রমাগ্ভতি” অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে' 

ঈপাধ্যায়াদন্তধন্তে' শূঙ্গাচ্ছরে। জায়তে' 'হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি” ইত্যাদি প্রয়োগ 
সন্ধ হইয়া থাকে । এ বিষয়ে কালাপকগণ ভাঘ্যান্থগামিনী যে সকল যুক্তি 
গ্রশন করিয়াছেন তাহাদের কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইতেছে_“অধর্মা- 

ধগ্মতেইধম্মাদ্বিরমতীতি। য এব প্ররেক্ষাপূর্বকারী ছুঃখহেতুরয়মধণ্ম স্ততো 
পৈন মন্তঃ কর্তমর্হস্তীতি বিচারয়্নধন্্রং বুদ্ধ] প্রাপ্মোতি প্রাপ্য চ ততো নিবর্তৃতে 
পিনর্ভমানস্তাধম্মোইবধিরেবেতি। ধন্মাৎ প্রমাছতীত্যন্রাপি নাস্তিক! বদতি ন 

পল ধশ্মাৎ কিঞ্ডিদিষ্টং ফলং সমাসাগ্ভতে, কেবলং ছুঃখমেব তদনুষ্টানেন ভবতীতি 
বিচারয়স্তং বুদ্ধ প্রাপ্পোতি প্রাপ্য চ ততো নিবর্তত ইতি তত্রাপ্যবধিরক্ত্েবেতি 
অপাদানসংজ্বা শ্যায়াং সিদ্ধৈব। * * * * অধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইত্যধয়ন- 

1কাশাধ দেবদত্তো যজ্জদত্তং সোঢুং ন শরোতি অভিভবিতুং ন পারয়তীতি যাবৎ, 
মহাপ্যবধিরস্ত্যেবেতি সূ. সং সং সস সং * ( চ ২১৪স্থত্রীয়পর্ী ) | 

পি 

* এ প্রসঙ্গে ভাস্তকার যাহা বলিয়াছেন তাহাঁও নিয়ে উদ্ধৃত হইল--ন 
কাম ইহ তাঁবদধর্মাজ্জুগুপ্তেধ্ঘ্াদ্ীভৎসত ইতি ঘ এম দনুগ্ুঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী 
সহিহ পশ্ততি দুঃখোহধর্্ো নানেন রত্যমন্তীতি। স বুন্ধা। সংপ্রাপ্য নিধর্বতে। তত্র 
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অষ্টাধ্যায়ীতে সুত্রিত হইয়াছে__-“আখ্যাতোপযোগেশ (১1৪২৯ )। হাঃ 

কাশিকায় লিখিত আছে-_-'আখ্যাতা প্রতিপাদয়িতা, উপযোগো নিয়ম পূর্বক, 
বিদ্যায়! গ্রহণম। উপযোগে সাধ্যে য আখ্যাতা তৎকারকমপাদানসংজ্ঞং ভবতি। 
উপাধ্যায়াদধীতে, উপাধ্যায়াদাগময়তি । উপযোগ ইতি কিম্? নট শুণোতি। 
নিয়ম অর্থাৎ বিষ্ভাগ্রহণের নিমিত্ত শি্াপ্রবৃত্তি। কাশিকান্থুদারে “যতোইপৈতি 

ধ্বমপায়েহপাদানমিত্যেব সিদ্ধম। ইহ চ ধর্্াদ্বিরমতি ধর্শান্গিবর্তত ইতি ধরা রমা 

ধর্ধান্মহাতীতি য এব মন্ুম্তঃ সংভিন্নবুদ্ধি ভরবতি স পশ্ঠতি নেদং কিঞ্নিদ্বর্শে| নাঃ 
নৈনং করিস্তামীতি। স বৃদ্ধা সংপ্রাপ্য নিবর্ততে তত্র প্রবমপায়েহপাদানমিত্যেব গিদ্ধণ। 
++ ক * *. অয়মপি যোগ: শক্যোহবন্ত,ম। কথম্? অধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইতি। 

য এষ মন্ুস্ুঃ প্রেক্ষাপূর্ববকারী ভবতি স পশ্ঠতি ছুঃথমধ্যয়নং দুর্ধরং চ গুরবশ্চ দুরুপঠাক 

ইতি। স বৃদ্ধা সংগ্রাপ্য নিবর্ভতে । তত্র ফ্রবমপায়েখপাদানমিত্যেব সিদ্ধম।” (১19২) 
এবং ১৯৪।২৬ সুত্রীয় মহাঁভাষ্য )। 

ভাস্ঘোক্ত বৌদ্ধ অপায়ের তাৎপর্য বিবৃতিপূর্ববক পত্ডিতপ্রবর শ্রীক্ষিতীগচন 
শাশ্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন_-“অধর্শীথ জুগুগ্পতে ***|। যে ব্যক্তি বিমৃশ্তকারী, ৫ 

অগ্রপশ্চাৎ্ৎ বিবেচনা করিয়। কার্য করে, যে যথার্থই 7 190110 19010761010, 8] 

70 সে দেখে, অধর্শের ফল দুঃখ, অধর্ম্ের সঙ্গে দুঃখ ওতপ্রোত রহিয়াছে, মগ 

হউক, ছু দশদিন পরে হউক, আপনাতে হউক, পুত্রে হউক, পৌল্রে হউক অধর্শ বড় বিষ, 

ফল প্রমব করে, এই দেখিয়া সে স্থির করে অধর্মে কাঁজ নাই । সে মনে মনে অধর্ের বিষ 

আলোচনা কবিয়া তাহা! হইতে নিবৃত্ত হয়। স্থতরাং “গ্রামাৎ নিবর্ততে+ এন্থলে যেমন 

“ফ্রবমপায়েৎপাদানম্» এই সুত্র অঙ্গুসারে অপাদানসংজ্ঞা হয়, “অধর্্মাৎ জুগুগ্সতে” 'মধর্াং 

প্রমাগ্তি, প্রভৃতি স্থলেও ঠিক সেইরূপই অপাদানসংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। তবে প্রথম দ্র 

শারীরিক, দ্বিতীয়স্থলে বৌদ্ধ। *% * *%* * ধর্মাৎ প্রমাদ্যতি-_যাহাঁর শক্তি নাই, সঃ 

কথায় যে পাপপুণ্য মানে না, ধর্ণাধর্ম জানে না, যে পৃরাপুরি সুবিধাবাদী সে দেখি 

ধর্ম জিনিষটা অতি তুচ্ছ, ধর্মের ফল পুণ্য অথবা স্বর্গ আমাদের প্রত্যক্ষের বহিভূতিঃ হতর? 

আমাদের উচিত (210 619 088]। 8100 19৮ 6179 01506 £০. বরমগ্য কপোতঃ শ্বো মযুরাও 

বরং তৎকালোৌপনতা তিত্তিরি ন্ট পুন দিবসান্তরিত ময়ুরী_এই নীতির অনুদরণ করি 

ক্লেশসাধ্য ধর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এইভাবে মনে মনে ধর্সের কথা ভাবিয়া "৭ 

নিকট উপস্থিত হুয়া) সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতেছে। ধর্্দ্বিরমতি। ধরা িবর্ততে 

স্থলে তাহার এই ভাবনা ও নিবৃত্তি ৪০1১-০০0৪০০৪. স্থুতরাং এই চারিটী রি 

€ঞরুবমপায়েখপাদানম্, খাটিতেছে।” (স্থুরভারতী স্শ্রাবণ সংখ্যাঃ ১৩৪৬ )। 
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ভয়মাদত্বে বা তদপাদানম্, (কাণ ২১৪) সুত্রের বৃত্তিতে ছুর্গসিংহ বলিয়াছেন 

_**শ্যন্মাদাদত্তে বা তৎকারকমপাদানসংজ্ঞং ভবতি । .*'উপাধ্যায়াদধীতে, 

টগাধ্যায়াদাগময়তি” ৷ টাকাকার ছূর্গসিংহ লিখিয়াছেন_-আত পূর্বস্য দাঞ্ডো 
্র্ণার্থত্বাদ্ গ্রহণমুপযোগঃ সাধ্য উপধ্যায়াদধ্যয়নং গৃহ্থাতীত্যর্থ”। ত্রিলোচন 

বলিয়াছেন--যম্মাদাদত্ত ইতি আঙপপূর্ববো দাঞ, গ্রহণে বর্ততে, উপাধ্যায়াদধীত 

ঈতি--উপাধ্যায়সকাশাদধ্যয়নং গৃহ্বাতীতার্থঃ। তেন 'আখ্যাতপযোগে' ইতি ন 

বক্তবাম্..”। অভিপ্রায় এইরূপ--আদত্বে_ পদস্থিত আঙপূর্ব্বক দাঞ. ধাতুর 

মর্থ গ্রহণ । অতএব 'উপাধ্যায়াদধীতে' বলিলে উপাধ্যায়ের নিকট হইতে 

নিগ্ভাগ্রহণই বুঝাইবে । ম্থৃতরাং 'আখ্যাতোপযোগে” (১৪২৯) স্থত্র নিশ্রয়োজন। 
ভবে 'নটস্য গীতং শুণোতি” ইত্যাদি স্থলে উপযোগের অভাবহেতু সম্বন্ধবিবক্ষার 

স্পষ্ট চ্কান হওয়ায় ষণ্ী হইয়াছে, কিন্তু গ্রহণ যদি সাধ্যরূপে বিবক্ষিত হয় 
তাহা হইলে অপাদানই হইবে । সাধ্যতা-জ্ঞান ্ত্রস্থ “'আদত্তে এই ক্রিয়াপদে 

নিহিত আছে । কারণ শাব্দিকেরা বলেন ক্রিয়া প্রধানমাখ্যাতম্" | এই 'প্রাধান্ত- 

শব্দের তাৎপর্ধ্য সাধ্যত্ে বা উদ্দেশ্টাতবেই বুঝিতে হইবে | ভাষ্যাবলম্বনে এ সকল 

কথ। বল! হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত এরূপ বিচারে 

মঙ্গুলীনির্দেশদ্বারা শিষ্যের চিন্তাকর্ষণ করিবার জন্য আচাধ্য যদি কোনও স্থত্রে 

পুপঞ্চ করেন তাহা হইলে বলিবার কি আছে? বোধ হয় সেইজন্যা জৈনশব্দান্- 

শাসনে অভিনবশাকটায়নও “অপায়েইবধোৌ" (১৩১৫৬) এই সুত্রে প্রায় সকল 
প্রকার অপাদান কল্পনাপৃর্বক পুনরায় সুত্র করিয়াছেন_-আখ্যাতযু যপযোগে' 
( ১৩১৫৭ )। 

“প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে এবং 'আসনাৎ প্রেক্ষতে' এই জাতীয় প্রয়োগের জন্বা 

কাত্যায়নকে “পঞ্চমীবিধানে ল্যবলোপে কর্মগুপসংখ্যানম্” এবং “অধিকরণে ৮৮ 

(২৩২৮ স্ুত্রীয় মহাভাঘ্য ) এই বাণ্তিকদ্বয় করিতে হইয়াছে। ভায্যে কিন্ত 

উনয়ই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । পতগ্ুলি বলিয়াছেন_-“তন্তহাঁদং বহু বক্তব্যম্। ন 

নক্তবাম। “অপাদানে' ইত্যেব সিদ্ধমূ। ইহ তাবৎ প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে শয়নাৎ 

প্রেত ইত্যপক্রামতি তত্বন্মাদ্র্শনমূ। যগ্পক্রামতি কিং নাত্যন্তায়াপক্রামতি । 

সশ্বতত্বাংৎ। অথবান্তান্যপ্রাহুর্ভাবাৎ | অন্য! চান্তা চ প্রাহরভবতি |” উত্ত ভাষ্যাং- 

শের তাৎপর্য বিবৃতিপুর্বক টাকাকার হুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-_“দর্শনমিন্দ্িয়ং 

নিত্য বিষয়ং পরিচ্ছিনত্বি যথা জলৌকসাং পূর্বদেশাত্যাগেনাপরদেশা বষটস্ত- 



৩১৮ ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাস 

স্তথেন্দ্িয়ানামপি ন নিরিক্দ্রি়মধিষ্ঠানস্ততোইপক্রমাচ্চ স্পষ্টোইবধিভাব ইতি। 

যেষাস্ত “ক্ষণিকানি ইন্ড্রিয়াপি প্রাপ্যকারীণি” চেতি দর্শনং তেষামপ্যেকন্মিনলিন্িয়- 

ক্ষণে বিষয়দেশং গচ্ছতি অন্য ইক্ড্িযক্ষণোহধিষ্ঠানদেশে প্রাহূর্ভবতি | আন্যোন্ প্রা 

াবান্ন নিরিক্দ্রিয়াধিষ্ঠানদোষঃ, ততোহপক্রমাচ্চাবধিত্বমিতি |” (চ ২১৪ স্ত্রীর 

টীকা )। পতঞ্জলির ভাত এবং ছূর্গসিংহের টাকা উভয়ের তাৎপর্য এইরূপ 

“পঞ্চমীবিধানে......ইত্যাদি বাপ্তিকের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ “অপাদানে 

পঞ্চমী” (২৩২৮) স্ুত্রদ্ধারাই “প্রাসাদাৎ, ইত্যাদি প্রয়োগের অপাদানর 

সিদ্ধ হইতে পারে। বিষয়গ্রাহী নয়নরশ্মি সূধ্যরশ্মির ন্যায় প্রাসাদাদেশস্থ 

পুরুষের চ্ষুঃ হইতে নির্গত হইয়। বিষয়কে প্রাপ্ত হয়। জলৌকা যেমন 

শরীরপ্রসারপপূর্ববক পূর্বস্থানের সহিত সংযোগ ত্যাগ না করিয়াই একস্থান 

হইতে স্থানাস্তর স্পর্শ করে, সেইরূপে দর্শনেক্দ্রিয়ও চক্ষুঃ হইতে নির্গমন- 

পূর্বক উহার সংযোগ ত্যাগ না করিয়াই বিষয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে, 

সুতরাং উহার ব্যাপ্যত্বহেতু চক্ষুঃ কখনই নিরিক্ত্িয় অধিষ্ঠান হয় না. 

আর যে সকল বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন-__ক্ষণিকানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাপা- 

কারীণি*, তাহাদের মতেও নির্গত দর্শনেন্দ্িয়ের স্থানে অন্য ইন্দডরিয়ঙ্গণের 

প্রাছুর্ভাবহেতু অধিষ্ঠানদেশ কখনও নিরিক্দ্িয় থাকে না। যাহা হউক, 

উভয় মতেই চক্ষুঃ হইতে ইন্দ্রিয়ের নির্গমন কল্পিত হওয়ায় অবধিভাবের স্পষ্টই 

জ্ঞান হইতেছে |” ধাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদের 

মতে প্রাসাদাদি অবধিরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হঙ্ঠাব। 

সেইজন্য দুর্গসিংহ বলিয়াছেন__'যেষাং পুনরপ্রাপ্যকারীণি ইন্দ্রিয়াণি তেষামপি 

প্রেষণক্রিয়ায়ান্ততো ভাবাৎ প্রাসাদোইবধিতয়া বিবক্ষিত এবমধিকরণস্তাপীতি | 

ভাষায় বিবক্ষার কোনও নিয়ম নাই, তাই টাকাকার ছুর্গসিংহ বলিয়াছেন_ 

“কো হি নাম লৌকিকীং বিবক্ষামতিবর্ততে শ”। এইরূপে প্রাসাদাং 

( প্রাসাদমারুহা ) প্রেক্ষতে, আসনাৎ (আসনে উপবিশ্য ) প্রেক্ষতে, কুশূলাং 

০০. ২০ শাশশীশীশীি১৮স্শ্াহাঁশটি শীীিটিশীপীশীতি 

* প্রীপ্যকাঁরীণি বিষয়ং প্রাপ্য প্রত্যক্ষজনকা নীত্যর্থঃ ৷ 

+ ভাষাতত্বৰিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন--[71হ000 10350101025, 11001) 1 

]1%8 00 ৮০10, 10159 91) 100001076০6 2) 009 10210860001 &1208006 
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( কুশুলাদাদায় ) পচতি, ব্রাহ্মণাৎ (ব্রাহ্মণাদাদায় ) শংসতি, ইত্যাদি প্রয়োগ 

সিদ্ধ হইয়। থাকে । 

'যথোত্বরং যুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্ণ এই' ন্যায়ানথসারে ব্যাকরণের প্রগতি 
যরূপ হয় হউক, আমরা কিন্তু এস্থলে ভাত্ান্ুারিণী টীকা সমর্থন করিতে 

পারি না। বর্তমান জড়বিজ্ঞানের মতে এ সকল উক্তি যুক্তিসহ নহে। কারণ 
বিষয়ের প্রতিবিম্ব অক্ষিগোলকে পতিত হওয়ায় বিষয় যে উপলব্ধ হইয়া থাকে 

তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইয়াছে । কর্ণাদি হইতে কি শ্রবণ[ি 

ই্দিয়ের নির্গমন হয় 1 কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের আঘাতহেতু আমরা যেমন শুনিতে 

পাই, অক্ষিগোলকেও সেইরূপ বিষয়সংশ্রিষ্ট স্ধ্যাদিরশ্মির প্রতিফলনহেতু আমর। 

দেখিয়া থাকি । কিন্তু কাত্যায়ন যাহ! বলিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে এরূপ পধ্যন্থযোগ 

করিবার কিছুই নাই। আমাদের মনে হয়, কাতন্ত্রে বার্তিকজাতীয় স্থৃত্রের অভাবহেভু 

অবধিবিবক্ষার় ছুর্সিংহ এইরূপ নির্ধবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কালাপক শ্রীপতিদত্ত 

কিন্ত “বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ, এইরূপ বিচারসহকারে দৌর্গমত পরিত্যাগপূরর্বক 
তীর পরিশিষ্টে সুত্র করিয়াছেন_“যপোহধিকরণকম্মণোরপ্রয়ো গিণ2৮ | 

কেবল সুত্র নহে, 'রথাদাস্তে' ( রথমারুহ্যান্তে ) ইত্যাদি প্রত্যুদাহরণ দেখাইয়। 
তিনি কাত্যায়নকেই সমর্থন করিয়াছেন। চান্গুদাস একজন কালাপক। 

তিনিও কাত্যায়নকে অগ্ুসরণপৃর্ধক লিখিয়াছেন__ব্যাপ্যেধিকরণে যলোপে' 
(৮৬ কারিকা1)। 

বৈয়াকরণের! ক্রিয়ারহিত বাক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের 

নতে ক্রিয়া শ্রত না হইলে অর্থপ্রতিপত্তির জন্য কোনও ক্রিয়াপদের অধ্যাহার 

করিতে হয়। বামন বলিয়াছেন-_-“যত্রান্যং ক্রিয়াপদং ন আয়তে, তত্র অস্তি 

৬বতীত্যপরঃ প্রযোক্তব্যঃ” ৷ ত্রিলোচন বলিয়াছেন-“ন হি ক্রিয়ারহিতং 

বাক্যমস্তি তস্য ভওপ্রধানত্বাৎ” ( চ ২১৪ স্থৃত্রীয় পঞ্জী )। এ সম্বন্ধে মতভেদও 

ছিল। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ লিখিয়াছেন__“ক্রিয়ারহিতং ন 

বাক্যমস্তীত্যাদিকস্ত প্রাচাং প্রবাদো নির্যুক্তিকত্বাদশ্রদ্ধেয়ঃ” | বৈয়াকরণেরা 
অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না। সেই হেতু তাহাদের মতে “কুতো ভবান্ 

পাটলিপুত্রাৎ' ইত্যাদি স্থলে কারকের ক্রিয়ানিমিত্তত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে 
হইাবে। উক্ত বাক্যের অর্থবোধসম্বন্ধে পঞ্জীকার লিখিয়াছেন_-“কুতো! ভবান্ 
পাটলিপুত্রাদিতি কারকং হি ক্রিয়ানিমিত্তং ন চ কাচিদিহ ক্রিয়া আ্রায়তে, 
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ততোইপাদানং ন প্রাপ্মোতীতি পুচ্ছ্যমানাখ্যায়মানয়োরপ্যপাদানসংজ্ঞা বক্তব্যেতি। 

তদযুক্তং গম্যমানক্রিয়াপদদ্ধয়স্ত কারকনিমিত্বত্বাং। তথা হি কুতো ভবানিত্যুকে 

আগচ্ছতীতি গম্যতে, তথা পাটলিপুভ্রাদাগচ্ছামীতি” । অভিপ্রায় এই যে, 

অষ্টাধ্যায়ীস্থ 'অপাদানে পঞ্চমী” (২৩২৮) স্ৃত্রের উপর 'প্রশ্বাখ্যানয়োশ্ট 

এই বান্তিকটী একেবারে নিপ্রয়োজন। সম্ভবতঃ 'প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ' বাস্তিকটার 

প্রাচীন পাঠাস্তর ছিল-__পুচ্ছামানাখ্যায়মানয়োশ্চ” ৷ যাহাই হউক, বান্তিকটীর 

প্রয়োজনাপ্রয়োজন লইয়া কালাপকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কার" 

ত্রিলোচনের সামসময়িক চান্গুদাস কালাপক হইয়াও বলিয়াছেন_-তথ! 

প্রশ্নতশ্চ সা" (চা্গুস্ত্র ৮৬ কারিকা )। পুণুরীক বিগ্ভাসাগর লিখিয়াছেন_ 

প্রশ্নাখ্যানয়োরপি পঞ্চমী বাচ্যেতি কেচিৎ, (২১৪ স্থত্রীয় কাতন্তরপ্রদীপ )। 

আমরাও বলি, স্ুুখগ্রতিপত্তির জন্য বাত্তিকটীর প্রয়োজন অন্ুপপন্ন নহে। 

সেইজন্য জৈনেশ্দ্ব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দী “কাইপাদানে? (১181৩৯) 

স্ত্রের ব্যাখ্যাবসরে লিখিয়াছেন-_-প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ কা বক্তব্যা” । কা অর্থাং 

পঞ্চমী । 

কেহ কেহ বলেন, 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতৃঃ (১1৪২৫) হইতে তব; 

প্রভবঃ (১1৪৩১) পর্য্যন্ত সাতটা সুত্র ও তৎসক্রান্ত বান্তিকগুলি পতঞ্জলি 

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া অনেক সম্প্রদায়ে উহার! প্রত্যাখ্যাত হইয়াছছে। 

আমরা বলি, এ সকল স্থত্র ব! বাত্তিকের বিষয় “ফ্রবমপায়েইপাদানম্! সুত্র দ্বারা 

সিদ্ধ হইতে পারে_ইহাই তিনি শিষ্যগণকে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৎমন্বনধীয 

উপদেশ নিবারণ করেন নাই। স্ুত্রপাঠ হইতে এ সকল সুত্রাদি যদি ব্যামুট 

( 910017500 ) হয় তাহা হইলেও শিষ্যধীবৃদ্ধির জন্য উহারা আচাধ্্যমাত্রেরই 

উপদেশসাপেক্ষ হইবে । পতগ্রলি স্বয়ং পাণিনি ও কাত্যায়নকে আচাধা 

বলিয়াছেন, সুতরাং মূল আচার্যযরূপে তাহারাই যদি পূর্বব বিষয়ের অল্প বিস্তর 

প্রপঞ্চ করেন তাহাতে দোষ দ্রিবার কি থাকিতে পারে? আর প্রপঞ্চবাদ 

কেবল বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধির কথা নহে। কারণ ভোজদেবপ্রণীত সরম্বতী- 

কঠাভরণের “ফবমপায়েহপাদানম্” স্ৃত্রের উপর সনাতনধ্্মাবলম্বী বৃত্তিকার 

নারায়ণদণ্ডনাথ লিখিয়াছেন-_'অপায়ম্চ কায়সংসর্গপূরর্বকো বুদ্ধিসংসর্গপূর্বকো 

বা বিভাগ উচ্যতে।, তেনোত্তরমপাদানসংাবিধানং'*.**পঞ্চমীবিধানং ? 

প্রপঞ্চার্থং ভবতি। (১১৬৫) কেবল দগ্ুনাথখ কেন, পাণিনিসম্গ্রদায়ে 
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সনাতনধশ্মীবলম্বী ভট্টোজিদীক্ষিতও স্থলবিশেষে স্ৃত্রের প্রপঞ্ধার্থতা স্বীকার 

করিয়াছেন। “বিধিনিমন্ত্রণ'****৮ (৩৩৬১) ইত্যাদি স্ত্রের বৃত্তিভাগে তিনি 
লিখিয়াছেন__প্রবর্তনায়াং লিউ, ইত্যেব স্ববচমূ। চতুর্ণাং পৃথগুপাদানং 
্রপ্জার্থম্।” (মি কৌ )। 

কেহ কেহ বলিবেন, পতপ্রলিবৃষ্ট গৌণাপায় অর্থাৎ বুদ্ধিকল্পিত অপায় 
পাণিনি-কাত্যায়নের বিদিত না থাকায় তাহারা! মুখ্য অপায়ের পর আবার 

গৌণাপায়সন্বন্ধেও নানাবিধ স্ত্রবাত্তিক করিয়াছেন। কিন্তু গৌণাপায় জানা 
ছিল না-_একথা ঠিক নহে, কারণ গৌণাপায়সন্বস্বীয় এ সকল সৃত্রবাত্তিকই 
তাহার প্রমাণ। গোপীনাথ-কুলচন্দ্রাদি কালাপকদের মতে আবার পাণিনির 
বু পূর্ধবন্তী জৈমিনিমুনিও বৃদ্ধিকল্লিত অপায় জানিতেন, কারণ তিনি সুত্র 
করিয়াছেন_-ধধ্যপায়েইপাদানম্* ( পরিশিষ্টস্থিত কারক প্রকরণের দ্বিতীয় স্থত্রীয় 

টাক ও কাতন্বস্থ কারকপাদের ২১৪ স্ূত্রীয় 'ঘূর্গবাক্য প্রবোধক' নায়ী ব্যাখ্যা )। 

সবজ্ঞ সর্ধ্দশী জৈমিনির পক্ষে বুদ্ধিকপ্সিত অপায় জানা অবশ্য কিছুমাত্র অসম্ভব 
নহে, কিন্তু উক্ত কালাপকদের কথাও ঠিক নহে । কারণ কর্মকাণ্ডে বা সন্কর্ষকাণ্ডে 

'ধাপায়েংপাদানম্” এইরূপ কোনও স্ৃত্র দৃষ্ট হয় ন! ব৷ ব্যাকরণের উপর জৈমিনির 
কোনও গ্রস্থই এ পর্য্যন্ত শ্রুত হয় নাই। অতএব আমাদের মতবাদ সমর্থন 

করিবার জন্য এরূপ যুক্তি অবলম্বন করা উচিত নহে। তবে গৌণমুখ্যন্থায়ের 
প্রতি ষ্টি রাখিয়াই যে এঁ সকল সৃত্রবাপ্তিক রচিত হইয়াছে তাহাও স্বীকার কর! 
মায় না। কারণ ভাষ্যকার “সাধকতমং করণম্” সুত্রে তমপ্ "গ্রহণের সার্থকতা 
এবং 'আধারোইধিকরণম্ স্থত্রে গৌণাধারের প্রবেশ-_-এই ছুইটী দেখাইবার জন্তাই' 
কারক-প্রকরণে এ ম্যায়ের অপ্রবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। 

জনেন্ত্রব্যাকরণের কারকপ্রকরণে গৌণমুখ্যন্তায়ের প্রবৃত্তি না রাখিয়া * 
দবণন্দী অপাদানমাত্রই বুদ্ধিকল্পিত এইরূপ বিচার সহকারে কেবল ধ্যপায়ে 

* জৈনেন্দ্রে সৃত্রিত হইয়াছে_“দাধকতমং করণম্”। ইহার উপর মহাবৃত্তিকার 

ঈত্যনন্দী লিখিয়াছেন- “ক্রিয়ায়ামতিশয়েন সাঁধকং সাঁধকতমং তৎকাঁরকং করপসংজ্ঞং ভবতি। 

্ দানেন ভোগং দয়য়া স্থুূপং ধ্যানেন মোক্ষং তপসেষ্টসিদ্ধিম্। 

সত্যেন বাক্যং প্রশমেন পৃজাং বৃত্তেন জন্মা গ্রমুপৈতি মর্ত্যঃ ॥ 
সগ্হণং কিমর্থম্7 যথা রপপ্রস্তাঝেখভিরূপায় কন্ঠা দেয়েত্ক্তেহভিন্ূপতমায়েতি গম্যতে, 
এমিহাপি কারকাধিকারাদকারকে সংজ্ঞাবৃত্ি াঁন্তীতি দাধকং করণমিত্যুক্তেৎপি সাধক- 

৪১ 
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ঞ্রবমপাদানম এই একটামাত্র সুত্র প্রণয়নপূর্র্বক নিবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা 
মহাবৃত্তিকার বলিয়াছেন_ধীর্বদ্ধিঃ। প্রাপ্তিপূর্রবকো বিশ্লেষোহপায়ঃ। দি 

কতোহপায়ো ধ্যপায়ঃ। ধীপ্রাপ্তিপূর্বকো। বিভাগ ইত্যর্থঃ। ধীগ্রহণে হাদি 
কায়প্রাপ্তিপূর্বক এবাপায়ঃ প্রতীয়তে, ধীগ্রহণেন সর্বঃ প্রতীয়তে। ই 
দেখিয়া জৈনগণ বলেন, পাণিনি দেবনন্দীর ন্যায় উপায়োন্ভাবন ন| করায় 

তাহার অষ্টাধ্যায়ী দোষাশ্রিত হইয়াছে । সেইজন্য অনেকে ন্যাসোক্ত প্রপঞ্চবাণে 
তৃপ্ত না হইয়া জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শনপুবক পাণিনির প্রতি 
কটাক্ষ করেন। দেবনন্দী অবশ্য মহাভাষ্যের সিদ্ধান্তান্থ মারেই মূলসৃত্রের প্রপগ 

করেন নাই। পাণিনি মূলন্থত্রের প্রপঞ্চ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু “উদ্ধত 

হি গ্রন্থঃ সমধিকফলমাচষ্টে” এই ন্যায়ান্ুসারে তাহার এরূপ প্রপঞ্চে অবগৃঃ 
কোনও মা কোন অভিসন্ধি ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে । আমাদের মনে 

হয়, ভবিষ্যতে শিষ্যোপদেশের জন্য উপদেষ্টগণ কি ভাবে মুলনূত্রের প্রগ 

করিবেন তদ্বিষয়ক আচাধ্যকর্তব্যত। দেখাইবার উদ্দেশ্েই এ সকল অতিরি 

স্ত্রবান্তিক প্রণীত হইয়াছে । পাণিনি বা কাত্যায়ন কেবল আচাধ্য নাইন, 

তাহারা আচাধ্যেরও আচাধ্য অর্থাৎ প্রাচাধ্য। সুতরাং প্রপঞ্চ কেবল শিষ্য 

জন্য নহে, উহা আচাধ্যদের জন্যও উদ্দিষ্ট হইয়াছে । এই প্রকার উপপঞ্তি * 
করিলে কেবল পাণিনিকাত্যায়নের নহে, পতঞ্জলির অবস্থাও শোচনীয় হহয় 

পড়ে। কারণ ভাষ্যারস্তে “প্রমাণভূত আচার দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে 

প্রাঙমুখ উপবিশ্ঠ মহত যত্বেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন 

ভবিতুং কিং পুনরিয়তা! স্ত্রেণ” (১১।১।৭ )--এই সকল কথা বলিবার পর তিথি 

অষ্টাধ্যায়ীর বহু স্থত্র প্রত্যাখ্যান করিতেছেন এবং এইরপে প্রত্যাখ্যান করিবার গর 

পুনরায় তিনি বলিবেন__“সামধ্যযোগান্ন হি কিঞ্দস্মিন্ পশ্ঠামি শাস্ত্রে যদন্ক: 

তমমিতি গম্যতে, তদেতৎ তমগ্রহণং জ্ঞাপকমন্থাত্র তমগ্রহণেন বিনা প্রকর্ষো ন লতা 

তেনাধারোহধিকরণ ইত্যনেন মুখ্যা মুখ্যয়ৌরধিকরণত্বং সিদ্ধমূ। তাঁরপর জৈনেন্তে সত 

হইয়াছে__“আধারোহধিকরণঃ*। ইহাতে মহাবৃত্তিকাঁর বলিয়াছেন__“আধ্রিয়তেৎস্মিন্ ক্রি 

ত্যাধার:1......ফন্তেব কর্তৃকর্মগোরধিকরণসংজঞ| প্রাপ্া তদাশ্রিততবাৎ ক্রিয়ায়াঃ। এবং তং 

কর্তৃকর্মণোঃ ক্রিয়াশ্রয়য়ো ধাঁরণাদাধারোহভিপ্রেতঃ | পূর্বং  তমগ্রহণেন জাপিত' 

গৌণন্তাপ্যাধারন্যা ধিকরণত্বম্...'.. । এ সকল কথায় ল্পষ্ট উপপন্ন হয় যে, পতঞ্জণির সাঃ 

দেবনন্দীও গৌণমুখ্যন্তায়ের প্রবৃত্তি রাখেন নাই। | 



উপোদঘাত্ত ৩২৩ 

্থাংগ (৬১৭৭২ )। ইহা দেখিলে পার্থসারথির ন্যায় অনেকেই বলিতে 

পারেন_-“পরস্পরবিরোধাচ্চ নাস্ত প্রামাণ্যসম্তবঃ” । আমরা কিন্তু যে উপপত্তি 
দেখাইয়াছি তদ্দারা তিনজনেরই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে। 

চলাচলভেদে অপাদান দ্বিবিধ যেমন-__ধাবতোইশ্বাৎ পতিতঃ, এবং 

'পর্ধতাদবরোহতি' | সেইজন্য ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন__ 

“অপাদানমিদং দ্বৈধমচলং চলমিত্যপি। 

পর্বতাদবতীর্ণোইসৌ ধাবতোহশ্বাৎ পপাত সঃ ॥৮ (কারকোল্লাস)। 

ভর্তহরিকৈয়টাদির মতে কিন্তু অপাদান ত্রিবিধ | বাক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে__ 

“নিিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপান্তবিষয়ং তথা | 

অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চেতি ব্রিধাপাদানমুচ্যতে ॥৮ 

সরস্বতীকাভরণের বৃত্তিকার নারায়ণ দগ্ুনাথ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন__ 

যত ধাতুনা২পায়লক্ষণো! বিষয়ে। নিন্দিষ্স্তমিদিষ্টবিষয়ম্, যথা__পর্বতাদবরোহতি। 

“এ তু ধাতু ধাতন্তরার্থাজং স্বার্থমাহ তছুপান্তবিষয়ম্, যথ।__কুস্থলাৎ পচতীতি। 
শত্রাদানাঙ্গে পাকে পচি বর্ততে ৷ যত্র ক্রিয়াবাচিপদং ন শরীয়তে, কেবলং ক্রিয়া 

প্রতীয়তে তদপেক্ষিতক্রিয়ম, যথা__সাঙ্কাশ্যকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভিরূপতরা 
ইতি? (১১1৬৫)। স্থুলতঃ এ সকল কথার তাৎপর্য এইরূপ--ষে স্থানে উল্লিখিত 

ধাতু দ্বারা অপায়লক্ষণের বিষয় নির্দিষ্ট হয় তাহা নি্দিষ্টবিষয়ক অপাদান, যেমন 
_গ্রামাদাগচ্ছতি। যে স্থলে অপায়লক্ষণ ক্রিরাতে ক্রিয়ান্তরের অর্থ গুণীভূতভাবে 
বা প্রধানভাবে অন্তনিহিত থাকে তাহা উপাত্তবিষয়ক অপাদান, যেমন-- 

বলাহকাদ্ বিদ্যোততে । ইহার অর্থসম্বন্ধে বাররুচমংগ্রহের টাকাকার নারায়ণ ভট্ট 
লিখিরাছেন__অত্র হি নিঃসরণাজে বিদ্যোতনে বিচ্যোতনাঙে নিঃসরণে বা ছ্যতি 
বর্ভতে | বলাহকানিঃস্থত্য জ্যোতিধিগ্ভোততে, বলাহকাদ্বা বিগ্যোতমানং 

নিঃসরতীত্যর্থঃ। আর যে স্থলে অর্থসংগতির জন্ত অশ্রুত ক্রিয়ার অধ্যাহার 

করিতে হয় এবং সেই অধ্যান্ৃত ক্রিয়ার অপেক্ষায় যাহা অপাদানকারক হয় 
শাহাকে অপেক্ষিতক্রিয় বলে, যেমন_-কুতো। ভবান্? পাটলিপুত্রাৎ।' 
উপান্তবিষয় এবং অপেক্ষিতক্রিয় এই দ্বিবিধ অপাদানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 

ঈপান্তবিষয়ে ক্রিয়ান্তরের অর্থ অন্তরূতি হওয়ায় শঁয়মাণ ধাতুর দ্বারাই অপায় 
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স্বীকৃত হয়, আর অপেক্ষিতক্রিয়তে অনুক্ত ক্রিয়ার আকাক্ষায় বাকা যু 
হইয়া থাকে। এই সকল বিভাগের লক্ষণ লইয়! বৈয়াকরণদের উ্তিও আছে_ 

“আতসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্যানিকিষ্টবিষয়ন্ত তৎ। 
উহ্যসাধ্যক্রিয়ং যত স্তাদুপান্তবিষয়স্ত তত ॥ 

অপেক্ষিতক্রিয়ং ত স্যাদ্ যৎ ক্রিয়াশৃন্তমেব হি” 

অধিকরণ *| জেনেন্দ্রব্যাকরণে স্ুত্রিত হইয়াছে-_-'আধারোইধিকরণণ 
(১২১৪০ )। ইহার উপর শব্দার্ণবচন্দ্রিকায় সোমদেব সরি বলিয়াছেন 
“অধিকরণকারকমাধারসংজ্ঞং ভবতি”। আধারত্ব লইয়| কৌমারসম্প্রাদায়ের এবটা 
কারিকা আছে-__ 

“ক্রিয়াশ্রয়ো হি কর্তা বা কর্ম চেতি ব্যবস্থিতঃ | 

তয়োরন্যতরদ্বার! ক্রিয়াধারস্ত সংজ্ঞিতা ॥” ( কবিরাঁজধৃত বচন )। 

পাণিনি বলিয়াছেন__-“আধারোইধিকরণম্” (১।318৫)। অর্থাৎ ক্রিয়ার 

আধারই অধিকরণ। আধারশব্দের অর্থ- আধ্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠস্তে পরম্পরয় 
ক্রিয়া যস্মিন। কারকমাত্রেরই ক্রিয়াগ্বযিত্ব আছে। অতএব কারকাধিকার 

হইতেই যখন অধিকরণের কারকত্ব সিদ্ধ হইতেছে তখন তাহার 

ক্রিয়াজনকত্বও অবশ্খ থাকিবে । ক্রিয়া কিন্তু দ্বিবিধ-_কর্তৃস্থ ও কন্মৃন্থ। কর 

ক্রিয়া যেমন-__দেবদত্তে। গ্রামং গচ্ছতি। এস্থলে গম্ধাতুর অর্থ যে পাদবিহরণাস্ত্েকা 

ক্রিয়া তাহার সন্ভাব কর্তাতেই দৃষ্ট হয়। কন্স্থ ক্রিয়া যেমন--ওদনং পচতি। 
এখানে পচধাতুর অর্থ যে বিক্িত্তি তাহার আশ্রয় ওদন। ভাল, ক্রিয়ার মুধা 

আধার যদি কর্তা বা কন্ম হয়, তাহা হইলে অধিকরণের আধারত্ব কিরূপে সি 

হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন যে, অধিকরণ সাক্ষান্ভারে 

ক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও কর্তৃকর্মদ্বারা পরম্পরাভাবে উহার ক্রিয়োপকার! 

স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই । সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-__ 

“কর্তৃকন্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। 
উপকৃর্ধং ক্রিয়াসিদ্ো৷ শাস্ত্রেহধিকরণং স্মৃতম্ ॥” 

এই সকল দেখিয়া নাগেশভট মঞ্জষায় অধিকরণের লক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন 
“কর্তৃকন্মদ্বারবফলব্যাপারাধারত্বমধিকরণত্বম্।” কালাপক ্ুুষেণ বিদ্যা 

ক. অধিজিয়তে আধারতয়া তদধিকরণম্ । 
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লিখিয়াছেন_ক্রিয়াধারতূত কর্তৃক্মদ্ারা আধারত্বমধিকরণত্বম 1” অতএব 

তর: স্থাল্যামোদনং গৃহে পচতি” ইত্যাদি স্থলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ণাদ্বারক 

বিকিত্তিবপফলের আধারতব স্থালীতে এবং কর্তৃদ্বারক ব্যাপারের আধারত্ব 

গহে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ক্রিয়ার সাক্ষাৎ 

আধার বলিয়া চৈত্রে এবং ওদনে অধিকরণত্ের প্রাপ্তি থাকা সত্বেও গৃহে ও 

্বালীতে পরম্পরাভাবে অধিকরণত্ব কল্পনা করা কি যুক্তিসঙ্গত? ইহার উত্তরে 

'বয়াকরণেরা বলেন যে, কর্তা ও কর্ম ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার সত্য, কিন্ত 

পরত্বহেতু কর্তৃকর্মমসংস্ঞাদ্বারা অধিকরণসংজ্ঞ! বাঁধিত হওয়ায় গৃহে এবং স্থালীতে 

টক্ত সংজ্ঞা পরম্পরাভাবে চরিতার্থ হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। 

অতএব উক্ত উদাহরণের শাব্দবোধ হইবে স্থাল্যধিকরণিকা যা ওদননিষ্ঠা 

বিকরিততিস্তদন্তকুলো গৃহাধিকরণকশ্চৈত্রকর্তকো ব্যাপারঃ। ভাঁল, অধিকরণের 

কিয়াধারত্ব যদি পরম্পরাভাবে সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে 'গলে বদ্ধা গৌ নীঁয়তে। 

ত্যাদি স্থলে অধিকরণের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধারত্ব দুষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে 

্ুষেণ বিগ্যাভূষণ বলিয়াছেন__“অবয়বেইপ্যবয়বী বিদ্তত ইতি যন্মতং তন্মতে 

গলইপি বন্ধনক্রিয়াধারো গৌবিষ্ঠত ইতি ন দোষ । এরূপ উত্তরে 

স্ুষেণ নিজেই তৃপ্ত না হইয়া আবার বলিয়াছেন_-ঘদ্বা যদেব ক্রিয়াধারভূতত্বেন 

বিবক্ষ্তে তদেবাঁধিকরণম্। পরম্পরয়৷ ক্রিয়াধারত্বমধিকরণত্বমিতি যছুক্তং 

পঞ্জিকায়াং তছুপলক্ষণং বেদিতব্যম। তেন কর্তৃকন্মান্ততরদ্বারা সাক্ষাদ্ধা 

কিয়াধারত্বমধিকরণত্মম্।, অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে, যেমন_- 

ভিলেষু তৈলম্। 

আধারের বিভাগ লইয়া বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারণ 

কেহ ব্রিবিধ, কেহ চতুবিধ, কেহ পঞ্চবিধ, কেহ ব। আবার ষড়বিধ আধার স্বীকার 

করিয়াছেন। পাণিনীয় সম্প্রদায়ে আধারের ত্রেবিধ্য কল্পিত হইয়। থাকে। কারণ 

তাস্বাকার স্পষ্টই বলিয়াছেন__“অধিকরণং নাম ত্রিপ্রকারং ব্যাপকমৌপস্লেষিকং 

বৈষয়িক মিতি” (৬১৭২ স্বত্রীয় মহাভাস্ত )। উক্তিও আছে__ 

“পশ্লেষিকেো। বৈষযিকশ্চাভিব্যাপক এব চ। 

আধারস্ত্িবিধো জ্রেয়ঃ কটাকাশতিলাদিষু ॥” 
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সমবায় * সম্ব্ধযুক্ত সকলাবয়বব্যাপী আধারকে ব্যাপক বা অভিব্যাপক বন 
যেমন__ঘটে রূপম্, শরীরে চেষ্টা, তিলেঘু তৈলম্ ৭ ইত্যাদি। অভিব্যাপকে 

লক্ষণসম্বন্ধে টীকাকার ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন--'আধারাধেয়য়োস্তল্যজম্মাঠ, 

 পৃথগদেশভাগানভিব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যভিব্যাপকঃ সমবায়লক্ষণ ইতি তিলের 

সহিত তৈলের সম্বন্ধ সংযোগাত্মবক হইলেও তাহাদের দেশবিভাগ সম্ভবপর 
নহে বলিয়া উক্ত আধারের ব্যাপকত্ব লোকব্যবহারসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কায় 

রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন-__যগ্কপি তিলতৈলয়োঃ সংযোগাদৌপশ্রেষিকতৌনির 

সিদ্ধিতস্তথাঁপি দেশবিভাগাভাবাৎ সংযোগব্যবহারে! নাস্তীতি পৃথগুপাদানমিতি'। 
জভিব্যাপক আধার মুখ্য অধিকরণ। পাণিনীয়দের মতে কারকপ্রকরণে গৌণ. 

ুখ্যগ্তায়ের প্রবৃত্তি নাই বলিয়া গৌণ আধারের অধিকরণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে 

এইরূপ দৃষ্টিতে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দীও লিখিয়াছেন_ 

“পূর্ব্বং (সাধকতমং করণমিত্যত্র ) তমগ্রহণেন জ্ঞাপিতং গৌণস্যাপ্যাধারস্াধি- 

করণত্বম্ঠ (১২১৪০ )। ভাষ্যকার এ বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন-__-“তথাধারমাঠা্যা 

কিং ন্যাষ্যং মন্ততে যত্র কৃতন্ন আধারাত্ম! ব্যাপ্ত ভবতি। তেনেহৈব স্যাৎ তিল 

তৈলং দরি সপিরিতি । গঙ্গায়াং গাবঃ কুপে গর্গকূলমিত্যত্র ন স্যাৎ। কারক 

হজ্ঞায়াং তরতমযোগো ন ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি” (১188২ সবতরী় 

মহাভাহ্য) । অন্যত্র তিনি আবার বলিয়াছেন__“তথাধিকরণমাচাধ্যঃ কিং ন্থাযা! 

মন্যতে যত্র কৃত আধারাতআ * * * * * কুপে গর্গকুলমিত্যত্র ন স্তাং। 

স্বরিতেনাধিকং কার্যং ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি” € ১/৩।১১ স্ৃত্রীয় মহাঁভায || 

সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__- 

*  প্ঘটাদীনাঁং কপাঁলাদৌ দ্রব্যেষু গুণ কর্্মগোঁঃ | 

তেষু জাঁতেশ্চ সন্বন্ধঃ সমবায়: প্রকীন্তিতঃ॥” (ভাষাঁপরিচ্ছেদ-_-১১)। 

1 ধীহাঁরা ৰলেন--সঅদৃষ্টান্তৈলাঃ পরমাণবস্তিলভূতাস্তিলেষু প্রবিশস্তি” তীছাদে। 

মতে তিলের সহিত তৈ্পরমাণুর অন্থতরসিদ্ধিহেত সংযোগসমব্ধ উপ হওয়ায় “তিলেছু তৈল 

এন্থলে ধপস্বেষিক আঁধাঁরই যুক্তিসঙ্গত। কবিরাঁজে সেইজন্ত উক্ত হইয়াছে_-“তিলেং 

তৈলমিতি চৌপঞ্সেষিকমেব। নম অত্রাধারাধেয়য়োরন্তত্রসিদ্ধত্বেনামৃপলস্তাৎ কথমুপন্লেষ: 

সত্যমন্তত্রসিদ্ধয়োরিতি- যছুক্তং তছুপলক্ষণং নতু বিশেষণং কিন্ত গুণরূপস্বন্ধ বিশেষ উপরে 

ইতি উপক্টেষলক্ষণম্চ ৷ 
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দনন্ত্র মুখ্যে ভবতি গৌণে কার্য্যং কথং ভবেং। 
মৈবমন্মিন্ প্রকরণে হায়ং ন্যায়ো ন বিদ্যতে ॥ 
সাধকগ্রহণাৎ সিদ্ধে যৎ তমগ্রহণং কৃতম্। 

স্বরিতেনেতি স্ুত্রেণাপ্যধিকং কাধ্যমাদৃতম্ ৮ ( দীপপ্রভা )। 

গরম্থতীকাভরণের হৃদয়হারিণীব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে-_'একদেশমাত্রসংযোগ 

গশ্লেষস্তত্র ভবমৌপশ্লেষিকম্। অভিপ্রায় এই যে সংযোগসন্থন্ধবি শিষ্ট 
একদেশাবচ্ছিন্ন আধারকে ওপশ্লেষিক বলে, যেমন-_কটে আস্তে) স্থাল্যাং 

পতি ইত্যাদি। প্রথম উদাহরণে করগত আসনক্রিয়ার সহিত কটের 

সযোগসম্বন্ধ থাকায় কর্তদ্ধারক অধিকরণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টীতে 

কম্মগত পাকক্রিয়ার সহিত সংযোগসম্ন্ধ থাকায় উহা কন্মদ্বারক হইয়াছে । 

ইপশ্লেষিকের লক্ষণ লইয়া কলাপের টীকাকার ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন__ 

"আধারাধেয়য়োরন্যত্রসিদ্ধয়োরুপশ্লেষঃ সংযোগলক্ষণ ইতি ও্পশ্রেষিকঃ *৮। 

দগেশভট্টপ্রভৃতি নবীন বৈয়াকরণগণ কিন্তু 'কটে আস্তে” ইত্যাদি স্থলে গ্ুপ- 

শেষিক অধিকরণ ন্বীকার করেন না। গওুপশ্লেষিকের অর্থসম্বন্ধে তাহার! 

ধলেন_'উপ সমীপে শ্লেষ;ঃ সম্বন্ধ উপপ্লেষস্তংকৃতমৌপশ্লেষিকম্? ।  ওপ- 

গ্রেিকের মধ্যে যে সামীপ্য'-অর্থ আছে তৎসন্বন্ধে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন__ 

"শব চ শব্দেন কোইন্যোহভিসম্বন্ধো ভবিতুমহত্যন্যদত উপশ্লেষাৎ। “ইকো 
যণচি” (৬।১।৭৭) অছ্যুপত্নিষ্টন্তেতি' (৬১।৭২ স্ত্রীয় মহাভাষ্য )। “তত্র 

৮ দীয়তে কাধ্যং ভববং” (৫1১৯৬) এবং “তদন্মিন্নধিকমিতি দশান্তাড্ড” 

(11২1৫ )-_-এই স্তত্রদ্ধয়ের ভাষ্তেও তিনি এ প্রকারই বলিয়াছেন। এই সকল 

দেখিয়া নাগেশ মঞ্জষায় লিখিয়াছেন_্যত্ত, কটে আস্তে ইত্যৌপশ্লেষি- 
কোদাহরণমুক্তং কৈয়টেন তদযুক্তম্, উক্তভাষ্যবিরোধাং”। নাগেশের মতে কিটে 
আস্তে, জলে সম্ভি মস্ত ইত্যাদি প্রয়োগে বৈষয়িক অধিকরণ হইয়াছে 

তে হইবে। সংযোগ-সমবায়-ভিন্ন স্বরূপাদি স্ন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ বোধ্যা- 
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" পাত্রে তৈলম্, ভুতলে ঘটম্ ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া গদাধর জা ছে 
* সংযোগসদ্বন্ধাত্মক পদার্থদ্বয়ের মধ্যে আধারাঁধেয় ভাব থাকিতে পারে না। কারণ সংযোগের 

হেতু উভয় উভয়ের আধার বা আধেয়রূপে কল্পিত হইতে পারে। বৈয়াকরণগণ কিন্ত 
এগারঠিত বাক্য স্বীকার করেন না! বলিল্না তাহারা এই সকগস্থলে ক্রিয়ার অধ্যাহারপূর্ববক 

এর সহিত সম্বন্ধে বিবক্ষিত আধারাধেয়ভাব স্থির করিয়! থাকেন। 
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শরয়ণীয়াদি অনন্থত্রভাববিশিষ্ট যে আধার তাহাকে বৈষয়িক বলা হয়, যেমন 

__মোক্ষে ইচ্ছাত্তি। “দিবি দেবাই, ধর্টে বেদাঃ প্রমাণম্, থে শকুনয়ঃ' ইত্যাদি 

প্রয়োগে একদেশাবচ্ছিন্ন আধারের জ্ঞান হওয়ায় উহাদের ওপগ্লেধিকত্বই কি 

যুক্তিযুক্ত নহে? ইহার উত্তরে বৈয়াকরণের। বলেন যে, অকচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিটু 

পদার্থকেই আমরা মূর্ত বলি এবং সেই মূর্তেই সংযোগব্যবহার নিষ্পন্ন হয়) 

উক্ত গুণদ্বয়রহিত বলিয়া আকাশ অমূর্ত এবং সেই হেতু উহাতে সংযোগ- 

ব্যবহার লোকগ্রসিদ্ধ নহে। . আকাশের সহিত সংযোগসম্বন্ধ সম্ভবপর না 

হইলে উহা ওপক্লোষিক আধার কিরূপে হইবে? সেইজন্য স্ষেণ বিদ্যা 

লিখিয়াছেন-_নম্বাকাশাদন্তত্রাপি দেবানাং সম্ভবাষ কথং দ্রিবি দেবা ইতি 

বিষয়ন্তোদাহরণং যতো ভরব্যছয়স্ত সম্ন্ধাদুপশ্লেষ এবাবগম্যতে। যথা কটে 

আস্ত ইত্যাদি । সূৃত্যং বস্ততো নেদমুদাহরণং কিন্তু দেবানামাকাশ এব 

স্থিতি; প্রসিদ্ধা। আকাশম্যামূর্তত্বে সংযোগস্তাপ্রতীয়মানত্বান্নোদাহরণম্। 

তম্মাদ্বিষয়োইনন্যত্রভাবোহস্তায়মর্থো ন বি্যাতে আধারাধেয়াভ্যামন্তাত্র সমবাযে 

সংযোগে চ ভাবো যন্ত স তথা।' (চ ২১৭ স্ত্রীয় কবিরাজ )। বৈষয়িকের 

লক্ষণসম্বন্ধে টীকাকার ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন__“বিষয়ো হানন্তাত্রভাবো যখ 

চক্ষুরাদীনাং রূপাদয়ো! বিষয়া ইতি বৈষয়িকো ভিছ্ভতে * ।” 'ভূতলে ঘটাভাঝ: 

ইহা! একটা বৈষয়িক আধারের মুখ্য উদাহরণ। কারণ সংযোগসব দুইটা ভ্রবোর 

মধ্যে এবং সমবায়সন্বন্ধ দ্রব্য ও গুণ এই ছুইটীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

দরব্যত্ব এবং গুণত্ব_উভয়ই অভাবে সম্ভবপর নহে বলিয়া ভূতল-ঘটাভাবর” 

আধারাধেয়ের মধ্যে উক্ত সম্বনধদ্বয়ের কাহারও সম্ভাব থাকিতে পারে না 

কালাপকগণ এবং সাংক্ষিপ্তসারকগণ আধারের ত্রিতয়পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন 

সেইজন্য 'চতুষ্টয়বাদী বাররুচসম্প্রদায়কে কটাক্ষ করিয়। স্ুষেণ লিখিয়াছেন_ 

“আধারক্্িবিধো জ্ঞেয় ইতি স্ববাস্তিকত্বাদ্বররুচিমতমপাস্তম্। হরিনামামৃত 

ব্যাকরণে শ্ীজীব গোস্বামী এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অয়ন 

শশা শে পাকশী শিশির 
২. সা শীশাশ পিপি পিপি ০৫ টির. 

« নৈষয়িক আধার লইয়া রাঁম তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন__“বিষয়ো হনচ্ত্রভাব-বোধা 

শ্য়নীয়োপস্থানীয়াদিঃ । তেন ভব একে বৈষয়িক আধার: বথ! আকাশে শব্দো জাতে, ধ 

বেদাঃ প্রমাণম্, তীর্ঘে বসতি, গুরৌ বসতি ইত্যাদি । আকাশশবয়োরবিনীভাবসদব্ এ 

ধর্্মবেদয়োর্ব্বোধ্যবৌধকভাবসন্ন্ধঃ | তীর্থবাসয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবসন্দ্ধঃ | গুরুশিল্পয়োরুপান্তো” 

সকভাবসন্ন্ধ ইতি সর্বত্রান্ত বিষয়তা
 ৷” 



উপোদ্ঘাত্ত ৩২৯ 

পতঞ্রলির ন্যায় ত্রিবিধ আধারই স্বীকার করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায়ে কিন্ত 
এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ সোমদেবস্থ্রির শব্দার্ণবচন্দ্রিকায় আধারের 
ফড়বিধত্ব কল্পিত হইয়াছে। 

চান্র-বাররুচ-সৌপদ্ম-মৌগ্ধবোধাদি সম্প্রদায় আধারের চাতুবিধ্য স্বীকার 
করেন। তাহারা বলেন 

“সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক এব চ। 

ওপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্বরবধঃ ॥৮ ( গরুড়পুরাণ )। 

সমীপঃ সান্সিধ্যং তত্র ভবঃ সামীপিকঃ॥ এ বিষয়ে কলাপের টাকাকার দুর্গসিংহ 
লিখিয়াছেন--“গঙ্গাদীনাং সংযোগসমবায়লক্ষণো ন ঘোষাদিরিতি সামীপিকো। 

ভিষ্ভতে”। সামীপিকের আধারত্ব অবশ্ঠ লক্ষণার দ্বারা সিদ্ধ হয়, যেমন-_নগ্াং 

ঘোষ; প্রতিবসতি + গ্রমোদজননীতে রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন_-“নগ্যাং ঘোষঃ 

প্রতিবসতীত্যত্র জলে ঘোষস্য বাসান্ুপপত্ত্য। নদীশব্দেন তৎসমীপং তীরমুপ- 

লক্ষাতে | % * * * সামীপিকন্ত ওপশ্লেষিকত্েনৈব সিদ্ধে পৃথগুপাদানং লক্ষণয়া 

জ্রেয়পদার্থস্তাপ্যাধারত্বজ্ঞাপনার্থম, তেন অস্গুল্যগ্রে করিশতমিত্যত্র অন্ধুল্যগ্র- 

নি্দিষ্টস্তাপ্যাধারত্বমিতি |” 

চান্গুদাসের মতে আধার পঞ্চবিধ। সেইজন্ চাঙগুসৃত্রে স্থত্রিত হইয়াছে__ 
“তথাধিকরণং পঞ্চধাভিব্যাপকমীধ্যতে । 

গপগ্লেষিকং বৈষয়িকং সামীপ্যঞ্জৌপচারিকম্ ॥৮ 

অবিদ্ধমানক্যারোপণমুপচারঃ। উপচারে ভবমৌপচারিকম্। ইহার উদাহরণ 

যেমন--করশাখাশিখরে করেগুশতমান্তে। 

সারম্বতসম্প্রদায়ে এবং ভোজদেবের সম্প্রদায়ে আধারের ষফড়বিধত্ব স্বীকৃত 
ইয়াছে। তাহারা বলেন_“্ষড়বিধমধিকরণম্। ২পগ্লেষিকং সামীপ্যকমভি- 
ব্যাপকং বৈষয়িকং নৈমিত্তিকমৌপচারিকং চেতি। নিমিত্তং হেতুস্তত্র ভবং 

ত্বিকং যথা_-ফুদ্ধে সন্পহাতে ধীরঃ।৮ উক্ত ষড়বিধ আধারের উদাহরণ 

শিয়লিখিত গ্লোকটাতে একত্র দৃষ্ট হয়__ 
“কটে শেতে কুমারোইসৌ বটে গাবঃ স্থুশেরতে | 
তিলেধু বিদ্কতে তৈলং হৃদি ত্রহ্মামৃতং পরম্ ॥ 
যুদ্ধে সন্নহাতে ধীরোহঙ্কুল্যগ্রে করিণাং শতম্ ॥” 

৪২ 



৩৬০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

এই সকল অবাস্তর বিভাগ গোবলীবর্দন্যায়ে কল্পিত হইয়াছে। আধারব্রিতয়প্গ 
সামীপিক, নৈমিত্তিক এবং ওপচারিক * আধার উপস্লেষিকেরই অন্ন 
বুঝিতে হইবে ৭ । | 

কর্তৃকন্মাদি ষট্কারকের বিষয় সামান্যতঃ বল৷ হইল, কিন্তু তাহাদের 
বলাবলসম্বন্ধে এনও কিছু বক্তব্য আছে। কালাপকদের মতান্থুসারে চান্বুদাম 
লিখিয়াছেন__ 

“অপাদানং সন্প্রদানং ততোহধিকরণং স্মৃতম্। 
করণং কর্ম কর্তা চ বিধিরেষাং পরো বলঃ ॥” 

(কারক প্রৎ চান্স) 

প্লোকে ক্রমশঃ নির্দিষ্ট কারকসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর কারকেরই বলবস্তা বুঝি 
হইবে। অতএব যেস্থলে অপাদান এবং সম্প্রদান উভয়ের প্রাপ্তি থাকে তথা 

অপাদান হইতে সম্প্রদান বলবন্তর, যেমন-_ শ্রাদ্ধায় নিগর্থতে, শ্রাদ্ধার্থ 

কুৎসয়তি শ্রাদ্ধং নিন্দয়তীত্যর্থঃ। অপাদান আপক্ষা অধিকরণ বলবত্তর, যেম। 

_বলাহকে বি্তোততে বিদ্যুৎ । অপাদান এবং করণের মধ্যে করণই বলব 

যেমন--ধন্ুষা। শরান্ ক্ষিপতি। অপাদান ও কন্মের মধ্যে কর্মমইি বলবন্তর 

যেমন- বৃক্ষং ত্যজতি বানরঃ। অপাদান অপেক্ষা কর্তা বলবত্বর, যেমন_ 

বলাহকো বিদ্যোততে । সম্প্রদান অপেক্ষা! অধিকরণ বলবস্তর, যেমন__পত্যে 

শেতে। এন্থলে পতিশব্দ বিবক্ষাবশতঃ অধিকরণ হইলেও অর্থ বুঝিতে হইবে_ 
পত্যে শেতে। পেত্যে শেতে, এই বাক্যের অর্থসম্বন্ধে দৌর্গ টাকায় লিখি, 
আছে-_“পত্যর্থং কম্যাশ্চিদ্ দেবতায়াঃ পুরঃ ( পুরতঃ ) শেতে”। কবিরা 

সুষেণ বলিয়াছেন__-শীঙ ধাতুশ্চাত্রোপসর্পণপুর্কশয়নে বর্ততে, তেন পতিমুপগৃহ 
' শেতে ইত্যপি পাণিনিমতান্থুসারিণঃ (কারকের ২৩৪ সুত্রীয় ব্যাখ্যা) 

সম্প্রদান অপেক্ষা করণ বলবত্তর, যেমন- যুদ্ধেন সংনহাতে ৷ সম্প্রদান অপে্গ 

কর্ম বলবত্বর, যেমন- শ্রাদ্ধং নিগর্থতে । এস্থলে কর্দত্ববিবক্ষায় দ্বিতীয় 
হইয়াছে। সম্প্রদান অপেক্ষা কর্তা বলবন্তর, যেমন--পতিঃ শেতে। বৃত্তিকা? 

শিস 
পাল ১ 

& পচারিক যে ওঁপক্ষেষিকের অন্তর্গত তৎসম্বন্ধে পঞ্জীকার বলিয়াছেন_ “হুল 
করিশ্তমিতি ওুপচারিকোৎপ্যাধারঃ কৈশ্চিদিগ্ততে | তদযুক্তম। ওপস্লেষিক এবার 

সন্গিবেশতে, উপচরিতন্ত করিশতশ্য অশ্গুল্যগ্রবিষয়ত্বাদিতি |” 

1 উপোদবাতের ২৫* পৃষ্ঠার পাদটাকায় এ সকল কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে! 



উপ্োহ্ঘাত ৬৩১ 
বলিয়াছেন-_“অন্তর্তাবিতণ্যর্থত্বাৎ শায়য়তীত্যর্থঃ । বিবক্ষয়া প্রথম! |” অধিকরণ 
অপেক্ষ/ করণ বলবত্তর, যেমন-স্থাল্যা পচতি। অধিকরণ অপেক্ষা কর্ম 

বলবন্তর, যেমন__গেহং প্রবিশতি। অধিকরণ অপেক্ষা কর্তা বলবত্তর, যেমন-_ 
স্থালী পচতি। করণ অপেক্ষা কম্ম বলবন্তর, যেমন-_তগুলান্ পচতি। করণ 

অপেক্ষা কর্তা বলবন্তর, যেমন-__অসি শ্ছিন্তে । কন্ম অপেক্ষা কর্তা বলবত্বর, 
যেমন--চৈত্রো গচ্ছতি। 

কারকের বলাবলসন্বন্ধে কালাপকদিগের এইরূপ ক্রম পাণিনিসম্প্রদায়ে 

অভ্যুপগত নহে। তাহারা বলেন__ 

“অপাদানং সম্প্রদানং করণাধারকনম্মণাম্। 

কর্তশ্চোভয়সংপ্রাপ্ৌ৷ পরমেব প্রবর্তৃতে ॥৮ *( বাক্যপদীয় )। 

উক্ত ক্রম ভর্তৃহরির ইচ্ছাকৃত নহে। কারণ “প্বমপায়েইপাদানম্” (১18২৪ ), 

“কর্মণা যমভিপ্রৈতি স. সম্প্রদানম্ঠ (১18৩২), “সাধকতমং করণম্” 
(১81৪২), “আধারোইধিকরণম্ঠ (১188৫), “কর্তুরীপ মিততমং কর্ম” 
(১৪1৪৯) এবং “ম্বতত্ত্রঃ কর্তা”( ১81৫8 )--এই সকল স্তর কারকের বলবস্তাম্ু- 
মারে ক্রমশঃ স্মৃত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভর্তৃহরির পূর্বে দেবনন্বীর 
জৈনেপ্রব্যাকরণেও পাণিনিকে সমর্থনপুর্ব্বক স্ুত্রিত হইয়াছে-_্ধ্যপায়ে 
ধরমপাদানম্। € ১২১২৪), “কম্মণোপেয়ঃ অন্প্রদানম্” (১২১২৬ ), “সাধক- 
তমং করপম্: (১২১৩৮), “আধারোইধিকরণম্” (১২১৪০), “কক্রণাপ্যম্” 
(১২১৪৫) এবং “ন্বতন্ত্র; কর্তা” (১1২।১৫৪ )। যাহাই হউক, কালাপকদের 
মতে অধিকরণ অপেক্ষা করণ বলবন্তর। সুতরাং যে স্থলে কালাপকগণ 
বলিবেন_স্থাল্যা পচতি, সে স্থলে পাণিনীয়গণের মতে হইবে_ স্থাল্যাং 
গচতি। ভাল, শার্ধিকদের এরূপ মতভেদে কোন্ পশ্থ! অবলম্বন করা 
কর্বব্য? চা্গুস্ত্রের বৃত্তিকারমহোদয় বলেন-__“কারিকায়াং কারকক্রমনির্দেশঃ 
কলাপব্যাকরণান্থুসারেণ, পরস্ত এতাদৃশক্রমে ন কিমপি দৃঢ়তরং মূলম্। অতঃ 
পাণিনিমহাভাষ্যকারাদিদর্শিতক্রম এবাঙ্গীকার্ধ্য।” ক্রমদীশ্বর অবশ্য পাণিনীয় 
কম রন করিয়াছেন। কারণ সংক্ষিপ্তসারে শৃত্রিত হইয়াছে__ 

"৮ শী পিশীীীপীশী পিসি ২৯ শশা শশা 

রঃ * হ্োবটা মুত বাক্যপদীয়ে দুষ্ট নহে, কিন্ত শবশক্তগ্রকাশিকায় কারকগ্রকরণীয 
"২ মংখাক কারিকাঁর বৃত্তিভাগে জগদীশ ইহাকে ভর্তৃছরির বচন বলিয়াছেন। 
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“অপাদান-সম্প্রদান-করণাধারকন্মণাম্। 

কর্ত,শ্চান্যোইম্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্তৃতে ॥” (কারক ২৭)। 

রামতর্কবাগীশাদি মৌগ্ধবোধগণ কর্তৃকও ইহা সমধিত। তদ্ব্যতীত ৩১৬ স্ত্রী 
টাকায় তুর্গাদাস আরও একী এই জাতীয় কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন-_ 

“কর্তৃকর্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকম্। 
অপাদানং চ সন্দেহে পরং পূর্ব্বেণ বাধ্যতে ॥% 

তথাপি কলাপের ক্রমে কোনও দৃঢ়তর মূল নাই--এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ 

পাণিনির ক্রম দেখিয়াও কারকের ক্রমাস্তর দেখাইবার জন্য সর্ব্ববর্মাচারযয 

বলিয়াছেন__“যতোইপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্” (চ ২১৪), “্যন্মৈ দিংস! 

রোচতে ধারয়তে বা তৎ সম্প্রদানম্” (চ ২১৬), “্য আধারস্তদধিকরণম্” 

(চ২১৭), “যেন ক্রিয়তে তত করণম্” (চ ২১৮), “যত ক্রিয়তে তং করা 

(চ২১৯), “যঃ করোতি স কর্তা” (চ২২০)। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীন 

কৌমার সম্প্রদায়ের মতান্ুসারে সর্ববর্্মা এরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। ''্থাল্যা 

পচতি” এবং 'স্থাল্যা পচতি'__এই ছুইটা বাক্যে কারকের ভেদ থাকিলে 

কাধ্যফলে কোনও ভেদ নাই। তবে কেন উভয় সম্প্রদায়ে মতভেদ কলি 

হইয়াছে? আমরা বলি-বুদ্ধি হি ভগবতী স্বজীবপরিপাকবশাছ্পজায়মানা 
সত্যপ্যভেদে বিবক্ষাভেদং জনয়তি, যথা-_স্থাল্যা প্চতি, স্থাল্যাং পচতীতি। 

সুতরাং কার্ধ্যফল এক হইলেও কারকের ভেদকল্পন! বুদ্ধিধর্ট্মের বৈকল্পিক 

পরিণাম মাত্র--ইহাই আমাদের বক্তব্য। কাতম্ত্রেরে টীকাকার ছুর্গসিংহ€ 

রলিয়াছেন _ 

দবুদ্ধযৈেক্যং ভিগ্াতে ভিন্নমেকত্বং চোপগচ্ছতি। 
বৃদ্ধযবস্থা বিভজ্যেত সা হ্যর্থস্য বিধায়িকা ॥” 

সমাস-কারকার্দির বিবরণে সুবস্তপদের স্বরূপ কতকটা বলা হইল, কিন্তু 

তিঙস্ত পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে আরও কিছু না বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ ক? 

যায় না। পদই সর্বরশান্ত্রর সার। কারণ পদ হইতেই বাক্য এবং বাকারার্ি 
হইতেই মহাবাক্যের স্থষ্টি হইয়াছে । অতএব পদজ্ঞান সর্ববতোভাবে শ্রেযঃ 

সেইজন্য ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন_“একঃ শব্দঃ সম্যগজ্ঞাতঃ 

নুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ, ভবতি” (৬1১৮৪ মহাভান্ )। 
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যাহ! তিওস্ত পদের প্রকৃতি তাহাই ধাতু । ধাতু ক্রিয়ার বাচক। ক্রিয়া- 

স্বান্ধ শৌনকাদি প্রাচীন ঝষিরা বলিতেন__ 

“ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো৷ ন বিশিষ্যতে । 

ত্রীনত্র পুরুষান্ বিগ্যাৎ কালতস্ত বিশিষ্যাতে ॥৮ 

ধাতু ছুই প্রকার-_সকর্মাক এবং অকণ্মক। ইহার মধ্যে ফলবিশিষ্ট ব্যাপার- 

বোধক ধাতু সকন্মক। আর ফলের দ্বারা অবিশেষিত কেবলব্যাপারবোধক 

ধাতুই অকর্মাক । উপোদ্যাতের ২৭৩--২৭৬ প্রষ্ঠায় এ সকল বিষয় বিস্তৃত 

ভাবে আলোচিত হইয়াছে । অতএব এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

জগদীশ ধাতুর ত্রেবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য শব্দশক্কিপ্রকাশিকায় 

উক্ত হইয়াছে__ 
“মূলধাতু গঁণোক্তোইসৌ সৌন্রঃ স্ত্রেকদশিতঃ। 
যোগলভ্যার্থকো ধাতুঃ প্রত্যয়াস্তঃ প্রকীপ্তিতঃ ॥” 

ঘোগলভ্যার্থক ধাতু নানাবিধ হইতে পারে, যেমন_শিজন্ত, সনস্ত, যতভ্ত, 

কাম্যাহ্ন্ত। ণিচ সন এবং যউএ তিনটি প্রত্যয় ধাতুর উত্তর 

হয়ু। আর কাম্যাদি অর্থাৎ কাম্য ক্যচ্ ক্যঙ. এ তিনটা প্রত্যয় নামের পর 

যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এ উভয়জাতীয় প্রত্যয়ই ধাত্বংশ বা ধাত্ববয়বনামে 

প্রসিদ্ধ। কারণ ধাতুর পর ণিচপ্রভৃতি যোগ করিলে সম্পূর্ণ নূতন ধাতু 
হয়, আর নামের পর কাম্যাদি যোগ করিলে নামধাতু বলিয়া এক জাতীয় 

নৃতন ধাতু হইয়া থাকে। পাচি পিপক্ষ প্রভৃতি ধাতু যোগলভ্যার্থক। স্কন্ভ, 

জু প্রভৃতিধাতু সুত্র হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং তাহারা সৌত্র ধাতু বলয়! খ্যাত। 
মার তুপ্রভৃতি ধাতু গণোক্ত বলিয়া প্রদিদ্ধ। গণ অর্থাৎ 'ভাদি? প্রভৃতি 
দ্শটাগণ। বোপদেব বলেন_হিন্দোল আন্দোল প্রভৃতি আরও কতকগুলি 

শিষ্টসম্মত লৌকিক ধাতু দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

হজ ধাতুর উত্তর বর্তমানাদি কালে ক্রিয়াবিশেষাভিধায়ক দশলকারের 
প্রয়োগ হয়__লট্, লিট্, লুট্, লংট্, লেট্, লোট্, লঙ, লিউ, লুউড লং, | 

_ ব্যাপারের বানুল্যহেতু ক্রিয়ার স্বরূপসম্থন্ধে প্রাচীন শাব্দিক মুনিদের নানাবিধ 

উপপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় বলেন-__'অনিত্য। ক্রিয়া, 

সা ধা ব্যক্া আকৃতি ক্জ্যতে, এবমধিশ্রয়গোদকাসেচনতগুলাবপনাদিতি, 

০ এ বিষয়ে উপোদবাতের ১৭৫ ৫ পৃষ্ঠা ব্য | 
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বিভজ্যতে। তদায়ত্তবযকতিত্বাচ্চ তদ্রপৈব প্রতীয়তে। ব্যক্তা সতী ফলমোদনাি 
সাধয়তি। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন_-উৎপাগ্তে ন ব্যজ্যতে। ফলোংপত্বা 
চাসাবন্ুমীয়ত উৎপন্নেতি, ন স্বয়ং প্রত্যক্ষগ্রাহ্থা। তৃতীয় সম্প্রদায় বলে; 
--তিগুলবিঘট নলক্ষণক্রিয়াবয়বাদনস্তরমেবৌদনাদেঃ ফলনির্্ত্তিদর্শনাং ফল 
নিষ্পাদিকা স| ক্রিয়া” চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন-_-অবয়বা যে তওুলানামীষ, 
স্ছ্ভাবাদয়ো! যে চাধিশ্রয়ণাদয়াস্তে সর্বেবে তদর্থা%, তাদর্থ্যাচ্চ যথা--ইন্ত্রঃ স্থণা 
ইতি স্থৃণায়ামিন্দ্রূপমধ্যব্যতে, এবং তেষু ক্রিয়ারূপম্।” পঞ্চম সম্প্রদায় বলেন_. 
'অধিশ্রয়ণাদীনামবয়বক্রিয়াণাং বুদ্ধ্যা পরিকল্পিতঃ সমুদায়ঃ পচিক্রিয়!। 

লট লিট্ প্রভৃতি শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বুঝিতে হইবে । পাণিনির 
পূর্বেও ইহাদের প্রচলন ছিল। 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্ঠ এই ন্যায়ানুসারে 
সত্যভামাকে যেমন 'ভামা” বলা হয়, সেইরূপে “কাল'শব্দের লকার লষ্ট় 
এই সকল শব্দ রচিত হইয়াছে। ম্ুতরাং ইহাদের আদিবর্ণ কালশবের 

অভিধায়ক। লেট * বেদে প্রযুক্ত হইত। ইহা ভাষায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
অতএব নয়টী লকারের পাণিনীয় ক্রম এবং কান্ত, মুগ্ধবোধ ও হরিনামামূতে 

তাহাদের তুল্যার্থক শব নিয়ে প্রদত্ত হইল-__ 

অষ্টকে কাস্তে মুগ্ধবোধে হরিনামামৃতে | 
১। লট্ _ বর্তমান কী অচ্যুত তিবাদি। 
২। লিট্ পরোক্ষ গী অধোক্ষজ ণলাদি। 
৩। লুট্ শবস্তনী ডী বালকক্কি তাদি। 

৪। ল্ট্ ভবিষ্যস্তী তী কন্কি স্তত্যাদি। 

৫। লোট্ পঞ্চমী গী বিধাতৃ তুবাদি। 
৬। লঙ, হ্যস্তনী ঘী ভূতেশ্বর দিবাদি। 
৭। লিউ. সপ্তমী খী বিধি যাদাদি। 

| রি চী কামপাল যাদাদি। 
৮। লু অগ্যতনী টী ভূতেশ দিবাদি। 
৯। লু ক্রিয়াতিপত্তি থী . অজিত হ্যদাদি । 

শস্পেসীরীি শিট 

রর “লতর্থে লেট পা এ৪)। 
1 এআশিষি লিউ. লোটো? (পাঁ* ৩/৩/১৭৩)। গলিঙাঁশিষি (প| ইত কামগাদ 

যাদাদি- আশীলিঙ,| 
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সাধারণতঃ অবশ্য বর্তমানার্থে লট, অতীতার্থে লিট লঙ্ লুউ, অনুজ্ঞায় লোট্, 

মশীর্বাদে আশীলিঙ, তবিষ্যদর্থে লুট ও ল্ট্, বিধার্থে * বিধিলিঙ, ক্রিয়াতিপত্তি 
অর্থে ল্উ. ব্যবহৃত হয়, তবে ইহাদের বিশেষ বিবরণ আকরে ত্রষ্টব্য। 

শান্তর বলেন, “কালে! হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যাতে”। 

(সেইজন্য উক্ত হইয়াছে__“নম্ু, কালো! হি সর্ধগতো নিত্য একো! নিরবয়বো, 

নিক্ষিয় ইত্যাদিভিরাকারৈরাকাশমিব প্রতীয়তে, কথং তহি বর্তমানাদিভি ব্যপ- 
দিশ্ত ইতি”? ইহার উত্তরে কাতম্ত্বের টীকাকার লিখিয়াছেন--'সত্যম্, তস্য 
যে বর্তমানাদয়ো। ব্যপদেশাস্তে ক্রিয়াদ্ধারকা এব ক্রিয়াস্থ বর্তমানাদিকালা উপ- 

চধ্যন্তে, তম্মাদ্ বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎক্রিয়াসম্বন্ধাৎ তদ্বতি পদার্থে বর্তমানাদয়ঃ 

কালশব্াঃ সিদ্ধাঃ।* ( আখ্যাত-১০স্মত্রীয়টাকা )। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন-_ 

“আদিত্য গ্রহনক্ষত্রপরিস্পন্দমথাপরে । 

ভিন্নমাবৃত্তিভেদেন কালং কালবিদে বিছুঃ ॥ 

ক্রিয়াস্তরপরিচ্ছেদপ্রবৃত্তা য1 ক্রিয়াং প্রতি । 

নিজ্ভ্বতপরিমাণ। স। কাল ইত্যভিধীয়তে ॥” 

( বাক্যপদীয়-প্রকীর্ণকাণ্ড ৩৭১-৭২ পৃ)। 

“গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্ । 
বৃদ্ধা গ্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যাতে ॥৮(প্রকীর্ণ ৩০৬ পৃ*)। 

“যথ। তুলায়াং হস্তে বা নান দ্রব্যং ব্যবস্থিতম। 

গুরুত্বং পরিমীয়েত কালাদেবং ক্রিয়াগতিঃ ॥৮ 

“ক্রিয়াভেদাদ যখৈকম্মি-স্তক্ষাগ্ঠাখ্যা প্রবর্ততে 

_ক্রিয়াভেদা তথৈকন্মিক্স ত্বাগ্াখ্যোপজায়তে॥” (প্রণ ৩৫২-৩ পৃহ)। 

পাণিনীয় বাহ্তিকপাঠে স্মৃত হইয়াছে--“দস্তি চ কালবিভাগাঃ৮ (৩২১২৩ স্বত্রীয় 
নহাভাম্ত )। ইহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_-“সস্তি খন্বপি কালবিভাগাঃ। 

তিষ্টস্তি পর্ববতাঃ1.*....অপর আহ-নাস্তি বর্তমান; কাল ইতি। অপি চাত্র 

শ্লাকানদাহরস্তি__ 

“ন বর্ততে চক্রমিধু ন পাত্যতে নস্তন্বস্তে সরিতঃ সাগরায়। 

কৃটস্থোইয়ং লোকো ন বিচেষ্টিতাস্তি যো হোবং পশ্যতি সোইপ্যনদ্ধঃ ॥ 
--. শত শীত ৮ পপ শীশীশীশ্ীশাশাশাীীটিশি ীশ্ীঁিটিটিনিটািশিিটা্াাাীশী্িিিশীা ও 

* “বিধিনিমন্ত্রণ .':'*” (পাণ ৩৩১৬১ )। 
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মীমাংসকো মন্তমানে যুবা মেধাবিসংমতঃ। 

কাকং ম্মেহানুপুচ্ছতি কিং তে পতিতলক্ষণম্ ॥ 

| অনাগতে ন পতি অতিক্রান্তে চ কাক ন। 

যদি সংপ্রতি পতসি সর্ধবো লোক; পতত্যয়ম্ ॥ 

হিমবানপি গচ্ছতি। 

অনাগতমতিক্রান্তং বর্তমানমিতি ত্রয়ম্। 

সর্বত্র চ গতিনাস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে ॥ 

ক্রিয়াপ্রবৃত্তৌ যো হেতুস্তদর্থং যদ্ঘিচেিতম্। 

তৎ সমীক্ষ্য গ্রযুঞ্জীত গচ্ছতীত্যবিচারয়ন্॥' 

অপর আহ । অস্তি বর্তমান্ঃ কাল ইতি। আদিত্যগতিবন্নোপলভ্যতে। অপি 

চাত্র শ্লোকমুদা হরস্তি-_ রঃ 

“বিসম্ত বাল! ইব দহামানা ন লক্ষ্যতে বিকৃতিঃ সন্গিপাতে | 

অস্তীতি তাং বেদয়ন্তে ত্রিভাবাঃ সুক্ষ হি ভাবোইনুমিতেন গম্যঃ ॥ 

ইতি।” ( ৩২১২৩ স্ুত্রীয় মহাভাষ্য | কীল্হর্ণ )। 

কাতন্ত্রের টাকায় ছুর্গসিংহও বলিয়াছেন-_“বেদাস্তবাদী ত্বাহ_ 

'অনাগতমতিক্রাস্তং সাম্প্রতঞ্চেতি তজ্রয়ম্। 

সর্বত্র চ গতির্নাস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে ॥' 

ব্যৰহারবাদী পুনরাহ__ 

ক্রিয়া প্রবৃত্তৌ। যে হেতুস্তদর্থং যদ্ধিচেষ্টিতম্। 

তদপেক্ষ্য প্রযুজীত গচ্ছতীতি বিচারয়ন্॥ 

দগ্ধা চ দহনীয়া চ দহামান। চ দৃশ্টতে | 

বর্তিরেকাগ্নিসংযোগাছর্তমানো ন তেইস্তি কিম্॥' (আখ্যাত ১৬)। 

অতো ব্যবহারনিবন্ধনাশ্চ শব্দা ইতি ন দোষঃ ৷ 

বর্তমানে লট হয়। কিন্তু বর্তমানের লক্ষণ কি? শার্ধিক আচাধ্্যগণ 

বলেন-_ | 

«প্রারস্তাদাসমাপ্তেস্ত যাবয়ে। নশ্ঠাতি ক্রিয়া। 

তাবদ বর্তত ইত্যন্মাদ্ বর্তমান উদাহাতঃ ॥” 

আরন্ক কাধ্যের পরিসমাপ্থি না হওয়া পধ্যস্ত যে কাল তাহাই বর্তমান। বর্তমা? 
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চারি প্রকার- প্রবৃত্বোপরত, বৃত্বাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত এবং সামীপ্য। উক্তিও 

আছে | 

*প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্বাবিরত এব চ। 

নিত্য প্রবৃত্ত; সামীপ্যো বর্তমানশ্চতুবিধঃ ॥৮ 

প্রবান্তাপরত যেমন-__মাংসং ন খাদতি। বৃত্তাবিরত যেমন-_বালকা ইহ ক্রীড়ন্তি। 
নিত্যপ্রবৃত্ত যেমন-_পর্বতা! স্তিষ্ঠস্তি। সামীপ্য ছুই প্রকার-_-অতীত-সামীপ্য 
এবং ভবিষ্যং-সাঁমীপ্য । অতীত-সামীপ্য যেমন--কদ| আগতোহসি? এষ 

আগচ্ছামি । ভবিষ্ং-সামীপ্য যেমন--কদ! গমিষ্যসি 1 এষ গচ্ছামি | 

লিটপ্রত্যয়ের অর্থ বক্তুপরোক্ষত্ব এবং অতীতত্ব। পরোক্ষ দুই প্রকার-_- 

কাধ্যাদিব্যাসঙ্গজনিত অদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, আর বন্তপ্থভাবপ্রযুক্ত 
্রত্যক্ষের অযোগ্য । পরোক্ষস্বন্ধে পতঞ্জলি ৩।২।১১৫ স্ুত্রের ভাসতে যাহা 
যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় আকরে ড্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন, পরোক্ষ- 
শব দ্বারা কেবল দর্শনের অভাব এবং অত্যন্ত অপহ্নব স্ুচিত হইয়া থাকে । 

আবার কাহারও মতে পরোক্ষ তিন প্রকার-_-কৃতকাধ্যের অস্মরণ, অত্যন্তাপহুব 

এব: প্রত্যক্ষাতাব। কৃতকাধ্যের অস্মরণ যেমন-_নুপ্তোইহং কিং বিললাপ ? 
মন্তোহহং কিং বিচচার?' অত্যন্তাপহ্নব যেমন-__“কপিখ্যাং দৃষ্টোহলি ময়া" 
একথার উত্তরে কেহ বলিল 'নাহং কপিথীং জগাম”। প্রত্যক্ষাভাব যেমন-_- 

'জঘান কংসং কিল বাস্ুদেবঃ | 

দৃষ্টিবিশেষে আবার অতীতকাল দ্বিবিধ__অগ্ঠতন এবং অনগ্যতন। 
অগতনসন্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে 'পূর্ববরাত্রির শেষ চারিদণ্ড, 
পধরাত্রির প্রথম দেড়প্রহর এবং মধ্যবত্তী সম্পূর্ণ দিন'”_এই কালের নাম 

অগ্ভতন। কেহ কেহ বলেন, গতরাত্রির শেষার্ধ ও আগামী রাত্রির প্রথমার্ধ- 

মহ মধ্যবস্তী দিনই অগ্যতন। ভর্তৃহরি, ছুর্গসিংহ ও সাংক্ষিপ্তসারকাদির মতে 

র্বরাত্রির শেষ প্রহর, আগামিরাত্রির প্রথমপ্রহর এবং মধ্যবপ্তিদিনের প্রহর- 

চুষ্টয় এই ষট্প্রহরাত্মবক কালই অগদ্ভতন। এ সম্বন্ধে একটা কারিকা আছে__ 
“শেষে গতায়াঃ গ্রহরে। নিশায়া 

আগামিনী ঘা গ্রহরশ্চ তহ্যাঃ। 

দিনস্য চত্বার ইমে চ যামাঃ 

কালং বুধা হ্াস্ভতনং বদস্তি ॥' 
৪8৩ 
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অগ্ভতনসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তব্ব্যতীত অতীতকালই অনগ্ভতন। “লট 

স্মেগ (পাত ৩২১১৮) এই সুত্রবলে অনগ্ভতন অতীতার্থে ্ম-যোগে লট 

হইয়া থাকে। রি | | 

লুটের অর্থ ভবিষ্যাদনগ্যতনকাল এবং ল্টের অর্থ সাধারণ ভবিষ্যংকাল, 

যেমন শ্বঃ কর্তা” এবং অগ্ শ্বো বা গমিস্তৃতি' | সারমপ্জরীকার বলিয়াছেন-- 

বের্তমানে যাহার প্রাগভাব আছে অর্থাৎ যে জন্য-বস্ত এখনও . জন্মে নাই 

কিন্তু পরে জন্মিবে, সেই বস্তুর কালই ভবিষ্যৎকাল' | অভিজ্ঞাবচনেও লুট হয, 

যেমন__প্মরসি কৃষ্ণ গোকুলে বংস্তামঠ |... 

অষ্টাধ্যায়ীতে লেট নামে একটা লকার আছে । উহা কেবল বোদে দূ 

হয়, যেমন-__এপ্রিয়ঃ সূর্য্য প্রিয়ো অগ্া ভবাঁতি” । «“লিউর্থে লেট্” (৩181৭ ) এই 

সত্রের উপর সিদ্ধান্তকৌমুদীকার বলিয়াছেন_-'বৈদিক প্রয়োগে বিধ্যর্থে এবং 

কারধ্যকারণভাবাদির অর্থে ধাতুর উত্তর লেট্ হয়ঃ । 

.,. লোটের অর্থ_আশীব্বাদ এবং প্রেরণা, যেমন--জীবতু ভবান্ এবং কু 

কটম্। প্রাচীনেরা বলেন-“যে তি, বিধেয়রূপে বক্তার অনুমতি প্রতিপাদন 

,করে তাহাকে লোটু বলে? । 0 

লঙ. এবং লু্ডের অর্থ অতীতত্ব। অনগ্যতনে লঙ., আর অগ্ঠতা ৰা 

সাধারণ অতীতকালে লু, হইয়া থাকে, যেমন_-রামো। রাঁবণমহনঠ এবং 'অগ্ধ 

হো! বা অভূল্মহি? ৷ মাস্ম যোগে লঙ, এবং লুউ, হয়। কাতন্ত্রে সৃত্রিত হইগাছে_ 

“মান্মযোগে হাস্তনী চ” (আখ্যাত প্রৎ ২৩)। এখন কথা হইতেছে, “মান্ম' শব 

কি অকৃতদন্ঘ, না কৃতত্ন্দ? অর্থাৎ উহা কি একটা শব্দ, অথবা মা এবং; এই 

তুইটা পৃথক্ অব্যয় একত্র করিয়া মান্ম শব হইয়াছে? পাঁণিনি বলিয়াছেন_ 

মাড়ি লু? এবং “ম্মোত্তরে লঙ ৮ (৩/৩।১৭৫-৬)। ইহা! হইতে মা এ 

স্ম এ দুইটা ভিন্নভিন্ন শব্দ বুঝিয়া কামক্রোধো স্মমা পুষ:£, ইত্যাদি প্রয়োগ? 

আরব হইয়াছে । তাহাতে বররুচি কিন্তু বলিয়াছেন_ন হি মাম্মশব্ববৎ স্মমা- 

শবোইপ্যস্তি । বররুচির এরূপ মতবাদ সর্ধববন্মার অভিপ্রেত এবং পাঁণিনীয়" 

গণেরও অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু বররুচির পর বৌদ্ধকবি কুমারদাস তাহার 

জানকীহরণকাব্যে লিখিয়াছেন__ | 

'জুগুপ্সত ন্মৈনমছুষ্টভাবং মেবং ভবানক্ষতসাধুৃ্ডম্। 

ইতভীব বাচে নিগৃহীতকঠেঃ প্রাণৈররধ্যস্ত মহষিস্ুনোঃ ॥ (১/৮৪)। 
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ইভা দেখিয়া বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-ব্যস্তেহপীচ্ছস্তি কেচিং__ 

শন করোন্না”। সংক্ষিপ্তসারে দৌর্গবৃত্তি অনুস্থত হওয়ায় গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন_ 
বাস্তয়ো দূরস্থয়োরপ্যনয়ো ধোগে বিধিরয়মিতিস্চনার্থং জানকীহরণ প্রয়োগ- 

দর্শনম্”। অতএব শর্ধবন্মার পর অনেক নবীন বৈয়াকরণ মাম্মশবে মা 

এবং কম এই ছুইটী পৃথক্ অব্যয় কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, 

মাম্ম বলিয়া একটা অব্যয়ও আছে। মাডঙ-যোগে তিনকালেই নিত্যই লুঙ, 

হইবে। 4 ূ 

বিধিলিঙের অর্থ বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, যাঁচঞ| ইত্যার্দি, যেমন_-কটং 

ক্যাৎ, ইহ ভূজীত, যথেচ্ছং ক্রিয়তাম্, লভেয় ভিক্ষাম্ ইত্যাদি। ভার্রদীপিকায় 
খগ্ডাদন বলিয়াছেন__“লিঙাগ্র্থো বিধিবাক্যে প্রবর্তনাপ্রেষণাবিধ্যপরপধ্যায়ঃ 

নিষধবাক্যে চ  নিবর্তনানিবারণানিষেধপ্রতিষেধাপরপধ্যায়ঃ” | ইহাতে 

টাকাকার বলিয়াছেন-_“লিঙা্র্থপ্রবর্তন। হ্যাৎকুষ্টুন্য নিকৃষ্টং প্রতি, সাজ্ঞা 

প্রেষণেতি ছোচ্যতে। নিকৃষ্টন্তোৎকৃষ্টং প্রতি সাইধ্যেষণ| | সমস্যাসমং 

গহাংকর্ধাপকর্ষোদাসীন্যেন সাহনুজ্ঞাইননতিরিতি চ বাবহ্থিয়তে ।” বিধি- 

সঙ্থন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন_ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির 
প্রযোজক আপ্তবচনই বিধি। কেহ বলেন_ প্রবর্তকরূপ আন্তবচনব্যাপারষই 
বিধি। কাহারও মতে কর্তব্যতার উপদেশই বিধি। কাতন্ত্বত্তিকার ছুর্গসিংহ 

বালন --ইষ্টসাধনতাবোধক প্রত্যয়ঘটিত বাক্যই বিধি। কুমারিলের মতে যে 
বাকা অত্যন্ত অগ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপক তাহাই বিধি। বোপদেবও প্রায় 

দরূুপই বলিয়াছেন। ভগবান গৌতম বলিয়াছেন-বিধায়ক বাক্যই বিধি। 

পতঞ্জলিমূনির মতে নিয়োগ বা অনুজ্ঞাই বিধি। উপাধ্যায়গণ বলেন, বিধি 

কখনও বা বর্ণোৎপত্তিস্বরূপ এবং কখনও বা অভাবন্বরূপ হইয়া থাকে। 

বিধিলিঙের আরও অর্থ আছে, যেমন--কৃতিসাধ্যতা, উষ্টসাধনতা এবং 
বলবদনিষ্টানন্তবন্ধিত্ ।  আশীলিঙ, অর্থাৎ লিও। ইহা আশংসনে এবং 

শুপিষ্তংকালে প্রযুক্ত হয়, যেমন__'শতায়ুস্য়াঃ)। 
ল্ডের অর্থ__অতীতত্ব এবং ক্রিয়াতিক্রম। কোনও কারণবশতঃ 

ক্রিয়ানিষ্পত্তি না হওয়াই ক্রিয়াতিক্রম। অতএব অতীতে কিংবা ভবিষ্যংকালা- 

নচ্ছদে ক্রিয়ার অনিষ্পত্তিবোধক যে ভিউ. তাহাকেই লঙ. বলিতে হইবে। 
ইহাদের উদাহরণ যেমন--“অমঙক্ষ্যদ্বনুধা তোয়ে যদি বং নাধরিষ্যথাঠ। (ভূতে 
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ক্রিয়াতিপত্তি), এবং দি বর্ধসহত্রমজীবিত্যং তদা পুজপৌন্রাদীনদ্ষা 
( ভবিষ্যংকালে ক্রিয়াতিপত্তি)। 

বোপদেবের মতে উক্ত দশলকারের প্রত্যেকটাতে আঠারটা বিভুদ্ি 
হইয়া থাকে। পাণিনি কিন্তু তিপ, তস্ ঝি, সিপ, থস্ থ, মিপ বস্ ম্ম 
তআতাম্ ঝ, থাস্ আথাম্ ধ্বমূ, ইট্ু বহিঙ. মহিউ২_এই আঠারটা বিভক্তি 
নির্দেশপূর্ববক তাহাদের স্থলে ক্রমশঃ ১৮০টী বিভক্তির আদেশ বিধান করিয়া 

ছেন। যাহাই হউক, দশলকারের প্রত্যেক প্রথম নয়টা বিভক্তি পরস্মৈপদীয়, 
আর শেষের নয়টী আত্মনেপদীয়। উক্ত প্রত্যেক নয়টীর মধ্যে প্রথম তিনটা 

প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয় তিনটা মধ্যমপুরুষ এবং তৃতীয় তিনটা উত্তমপুরুষ নামে 

প্রসিদ্ধ । উক্ত তিনটা পুরুষের মধ্যে উত্তমপুরুষ অন্মদর্থে, মধ্যমপুরুষ যুম্মদধ 

এবং প্রথমপুরুষ অম্মদ্যুন্মদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে নিয়মিত। প্রত্যেক পুরুষে 

মধ্যে একবচন দ্বিবচন এবং বনহুবচনরূপ ভেদ আছে। তিউভ্তপদ সকল লিঙ্গেট 

সমান। এই সকল কারণবশতঃ স্মৃত হইয়াছে__ | 
“ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো ন বিশিস্যুতে। 
ত্রীনত্র পুরুষান্ বিদ্যাং কালতন্ত্ব বিশিষ্যতে ॥” (নিরুক্তবৃত্তি ১১৯), 

আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াপদ বা তিঙউভ্তপদ। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে_ 

“এতচ্চতুম্প্রভেদমাখ্যাতং ভবতি-_কর্তরি, ভাবে, কর্ম্মণি, কর্ম্মকর্তরি চেতি। 
পচতীতি কর্তরি। ভূয়তে পচ্যত ইতি ভাবকর্মমণোঃ। পচ্যতে স্বয়মেবেহি 

কন্মকর্তরি”।  তিওস্তপদসন্বন্ধে অন্যান্য বিধি আকরে দ্রষ্টব্য । 

পদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন--“প্রকৃতিবিভক্তিসাধিতত্বং পদত্বম্”গ। আমরাও 

পদের প্রকৃতিপ্রত্যয় বলিয়াছি। এক্ষণে পদের স্বরূপ লইয়া কিছু বল 
আবশ্তক। পদ পাচ প্রকার-__বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অবায়। 

যাহ দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার বোধ হয় তাহাকে 

বিশেষ্য বলে। যেমন, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য-_হরিঃ ; বস্তবাচক বিশেষ্য 

ঘট£ পটঃ; জ্মাতিবাঁচক বিশেষ্য মনুস্যঃ, কীটঃ; গুণবাচক বিশেষা-_দর্শনম্ 

উক্তিও * আছে-_পগুণাদিভিস্ত্ব যদ্ ভেগ্তং তদ্ বিশেম্বমুদাহ্ৃতম্গ । মন্দার 
ধর্মীর ধর্প। অর্থাৎ বিশেষের গুণ, অবস্থা বা সংখ্য। প্রকাশিত হয় তাহাই 

বিশেষণ । বিশেষণ তিন প্রকার । বিশেষ্-বিশেষণ যেমন-__নৃতনং বসত 
বিশেষণ-বিশেষণ যেমন-_+স্তোকং পর ওদন$, ক্রিয়াবিশেষণ যেমন-শিক্জ 
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গচ্চ'। বিশেষের পরিবর্তে যাহ! প্রযুক্ত হয় তাহাই সর্ব্বনাম। গণপাঠে 
ত৫টাশবদ সর্ববনাঁম বলিয়া কথিত। কিন্ত বেদে আরও অধিক সর্বনাম দুষ্ট হয়। 
সর্বনাম পাচভাগে বিভক্ত -__সর্ধ্বাদি, অন্যাদি, পূর্ববাদি, যদাদি এবং ইদমাদ্দি। 

সাদি অর্থাৎ সর্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, এক এবং একতর। অন্যাদি অর্থাৎ অন্য, 
অন্থতর, ইতর, কৃতর, কতম এবং একতম। পূর্ববাদি অর্থাৎ পূর্ব, পর, অপর, 

মবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর এবং স্ব। যদাদি অর্থাৎ যদ্, তদ্, এতদ্, ত্যদ্ 

এবং কিম্। ইদমাদি অর্থাৎ ইদম্, অদস্, যুন্মদ্ এবং অস্মদ। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 
মর্ধনামশব্ধ বিশেধ্যবিশেষণেরই অন্তর্গত। ক্রিয়াপদ পৃর্ধেই বিবৃত হঈয়াছে। 

অব্যয়ের পদত্বসিদ্ধির জন্ তাহাতে বিভক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। 
সেহেতু কাতন্ত্বের “অব্যয়াচ্চ' (চ-২১০) সৃত্রের বৃত্তিভাগে ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন-_ 

'অবায়াচ্চ বিভক্তীনাং লুগ ভবতি।**'পদসংজ্ঞার্থমিদম্। অব্যযের লক্ষণ লইয়া 

শুনা যায়_ 
“সদৃশং ত্রিধু লিজেষু সর্ববান্থ চ বিভক্তিষু। 

বচনেষু চ সর্ধেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥” (গোপথ ব্রাহ্মণ )। 

ন্থৃতঃ ইহ] একটা আথর্বণী প্রণববিগ্ভাবিষয়ক শ্রুতি। ইহা দ্বারা খষি 
বঙ্গজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। মন্ত্রটার তাৎপধ্য এই যে, সর্বত্র বিরাজ 
করিয়াও যাহা। সব্বধশ্ম হইতে চ্যুত বা ক্ষরিত হয় না তাহাই অব্যয় অর্থাৎ 
বক্ষ। গীতায় স্মৃত হইয়াছে_-“যে!। লোকত্রয়মাবিষ্ঠা বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ” 

(১৬।১৭)। পতঞ্জলি ব্যাকরণসম্বন্বীয় অবায়শব্দের লক্ষণে এই মন্ত্রীর প্রয়োগ 

দ্খাইয়াছেন। বস্ততঃ কিন্তু তাহার বন্ুপূর্ধরবেও অব্যয়ের লিঙ্গসংখ্যাকারকা- 
শাবপরত্ব লোকে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাভাষ্যে অনুস্মৃত হইয়াছে_“ন ব্যেতী- 
হাবায়মিতি। ক পুন নঁ ব্যেতি!? স্ত্রীপুংনপুংসকানি সত্বগ্চণা একত্বদিত্ব- 

বানি চ। এতানর্থান্ কেচিদ্ বিষস্তি কেচিন্ন বিষস্তি। যে ন বিষস্তি 

তবায়ম।  সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ববাস্থ চ বিভক্কিযু। বচনেষু চ সর্বেষু 
'্ ব্যেতি তদব্যয়ম্॥৮ (১1১৩৮ স্ুত্রীয়ভাত্য )| 'ন ব্যেতি অর্থাৎ 
বিশেষরপং ন যাতি। শুরুষজুঃপ্রাতিশাখ্যের বব্যয়বাংস্চান্তঃ* ( ২২৬ ) 
ঈত্রের ভাষ্ে উবটাচাধ্য বলিয়াছেন__“অন্তঃশব্দো দ্বিবিধো  ব্যয়বান- 

শীয়বাংশ্চ। যস্য বিভক্ত্যাদিভি বিকারে! ন ক্রিয়তে সোইব্যয়বান। তথা চোক্তম্ 
সশং ত্রিষু লিঙ্গেযু ইত্যাদি। যস্ত পুন বিভক্ত্যাদিভি ধিকারঃ ক্রিয়তে স 
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ব্যয়বান্।” এখনকার ব্যাকরণে অব্যয়ের বিপরীতার্থক 'ব্যয়বান্*শুঝের প্রন: 
নাই। কিন্তু পূর্ব ইহার প্রচলন ছিল। ভগবান্ শৌনক লিখিয়াছেন__ 

পক্রয়াভিনির্বত্বিবশোপজাতঃ কৃদস্তশব্দাভিহিতো যদ! ্তাৎ। 

সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাব স্তদ! দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ ॥” 

অতএব ব্যাকরণে যে সকল পদ রূপান্তরিত হয় না তাহার।- অব্যয়। কলাপের 

“অব্যয়াচ্চ” (চ ২১০) স্মৃত্রের বৃন্তিভাগে লিখিত আছে--“অব্যয়মসংখাম”। 

পঞঙ্জীকার বলেন__ | 

নয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্যান্ে। 

প্রয়োজনবশাদেতে নিপাত্যন্তে পদে পদে ॥” 

অভিপ্রায় এই যে, লোকোপচার হইতেই ত্যব্যয় নির্ণাত হইয়া থাকে। এই 

কারিকাটী আরও অনেকেই উদ্ধার করিয়াছেন। 

অষ্টাধ্যায়ীতে স্বত্রিত হইয়াছে--“ম্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্” (১1১৩৭ 

অর্থাৎ স্বর্-প্রভৃতি শব্দ এবং নিপাতসমূহ অব্যয়সংজ্ঞক। ন্বর্-গ্রহথতি শু 

অর্থাৎ স্বর্ (17920), অন্তর (1071050) ইত্যাদি «| নিপাতশব্দ দ্বারা 

* প্রাতর্, পুনর্, সম্গতর্ ( 10. 007109217001)% 0 উচ্চৈন্ (10101) ), নীচৈস্ (10 

শনৈস্ (9105), খধক্ (118105 )১ খতে (০০26), যুগপৎ, আরাৎ, পৃথক, হম, 

শ্বস্ঃ দিবা (195 ৫৪৩), রাত্রৌ (9 110176 ), সায়ম্ (৮৮ ০৬৪), চিরম্ (190% ), গনার্ ( 

1160০), ঈষৎ (8116]10), জোষম্ (18013), তৃষীম্ (8119765 ), বহি, এ" 

অবস. (98681), সময়! এবং নিকষা (7921), স্বয়ম্ঃ বৃথাঃ নক্তম্ (৪৮ 1712109 নঞও হোতা 

(0 888০7 ০0, ইদ্ধা (1:6219, 6015)? অন্ধা (95199061? 0015 ), সামি (10011) 

( 97৫1109 ), সনা এবং সনৎ এবং সনাৎ (১৪:9৫69811), উপধা, তিরস, (মা) অন্থগ 

অন্তরেণ (9০৪৮ ০৮ 16986), জ্যোঁক্ (& 0199076 ০৮০), কম্, শম্ং সহসা, বিনা? নান 

বস্তি, স্বধা (019101)8 6০ 1081)63)১ অলম্, বষট্ শ্রৌষট্ এবং বৌষট্ (09180009 ০ 0০04২. 

অন্তৎ। অস্তি, উপাংপ্ু, ক্ষম! (1)86006]9 ), বিহায়সা, দোঁষা (৪৮ 10106) ৃষা। মিথ” 

মুধা, পুরা, মিথে। এবং মিথস, (৪০০0:৪৮5 ০0: 200608115 ), প্রায়স্ঃ মু্ুস্ প্রবানহথকম এবং 

এপ্রবাহিক (৪৮ 0) ৪%7)0 61006 ), আর্ষহলম্ ( ড10190615 ), অতীক্ষম্ ( 16660) ) 

লাকষ্ সাধ নমস্, হিরুক্ ( দ161০06), ধিক (9০), অম্ € ৭৪1০5), আম্ (10496 

গ্রতাম্ (1) 2828), মা এবং মাও, (০76)। ম্বরাদি আক্ৃতিগণ বণিয় মারঃ 
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দবাতিন্ার্থক চ-প্রভৃতি শব লক্ষিত হইয়াছে। ্রব্যভিনার্থক বল! হইল, 

কারণ নিপাতাধিকরণে স্থত্রিত হইর়াছে--চাদয়োইসতে' ( ১1৪1৫৭)। চ-প্রভৃতি 

শক অর্থাং চ, বা, হ ইত্যাদি *। পাণিনীয়গণ বলেন_-“ইহ স্বরাদয়ো 
বাঠকাশ্চাদয়ো গ্যোতকা ইত্যনয়ো গঁণয়ো ভেঁদঃ”। স্ুপন্মমকরন্দেও উত্ত 
ঠয়াছে__“উচ্চাবচেষ্েষু নিপতভ্ভীতি নিপাতাঃ | তত্র 

কেইপ্যেষাং গ্োতকাঃ কেহপি বাচকাঃ কেইপ্যনর্থকাঃ। 

আগম1 ইব কেইপি স্যুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ। 

বাচকাঃ শশ্বদাদয়ঃ । অনর্থকা ভুফড়াদয়ঃ। দ্রব্যেতরবাচি চকারাগ্ঠব্যয়ানাং 

নিপাতসংজ্ঞা চ1৮ (১1১২৫)। স্বরাদিনিপাত আকৃতিগণ বলিয়া গণকার 

লিয়াছেন_-“উপসর্গবিভক্তিম্বরগ্রতিরপকাশচ৮। পতপ্রলিও প“ক্রিয়াসমভিহারে 

88 (৩1৪।২ )” স্ুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন_-“বিভক্তিস্বরপ্রতিরপকাশ্চ নিপাত। 

হবধীতি নিপাতসংজ্ঞী নিপাতোহব্যয়মিত্যব্যয়সংজ্ঞা” । উপসর্গপ্রতিরপক 

ণিগাত যেমন_ছুর্নীতম। অবদত্তমূ (819) 4) একটী অব্যয়। কিন্ত 
খোনে 'অব' উপসর্গ নহে, কারণ উপসর্গ হইলে 'অচ উপসর্গাত্তঃ” (৭1818৭) 

গত্রানুসারে 'অবত্তম্ঠ হইত। এ সম্বন্ধে “চাদয়োইসাত্বে” (১81৫৭) স্ৃত্রের 

কাশিকায় লিখিত আছে--“উপসর্গবিভক্তিম্বরপ্ররতিরপকাশ্চ নিপাতাঃ। উপসর্গ 

গ্রতিরূপকাঃ। 

অবদত্বং বিদত্তং চ প্রদত্তং চাদ্দিকম্মমণি | 

সুদত্তমন্তুদত্তং চ নিদত্তমিতি চেয্যতে ॥ 

£হকগুলি শব পাওয়া যায়, যেমন-_-কামম্, প্রকামম্ ভুয়ঃ। সাম্প্রতম্, পরম্, স।ঙ্ষাৎ। সাচি 
9000/15), মঙক্ষু (001015]5 ), আশু, সংব্। অবশ্থম্, উদ (8৮ 0%মা) )) ওম্ (8109)) )) 

৮ তুবঃ, ঝটিতি এবং ঝগিতি (৪৮ 0709), তরসা, সু, ছুট, শু, কু, অঞ্জসা, মিথু 

অ011]8 0১ অন্তম্ঃ স্থানে বরম্, শুদ (00078 00 11016 109] 01 2 10171 

10100) ), বদি (00011)6 076 091] 00911 01 9 1111090 1001)01) )। 

*. অহ? এব, এবম্। নূনম্, শশ্বৎঃ ভূয়স্, যুগপৎ, কুপৎ, কুবিৎ, নেখ। চেখ। চপ 

)চিং ত্র, নহ, হস্ত, মাঁকিঃ, মাঁকিম্, নকিঃ। মাড়) নঞ,) যাবৎ, তাবৎ, তৈ, দ্বৈঃ বৈ, 
॥ (রৈশবের পাঠাস্তর ), শ্রৌষট, বৌধটু, স্বাহা, স্বধা। বট, তুম্ (870017)%, যেমন-_ 
২. তকৃত্য হুংকৃত্য ব| শিষ্বাধমা উপসপস্তিঃ ), তথাহি, খলু) কিল, অথো? অপ, হস ও 

দ২। চাদিও আকৃতিগণ। এ 

টি 
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১৭ নিপাতপ্রদেশাঃ ন্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্ঠ (১।১।৩৭) ইত্যেবমাদয়ঃ।, 

বিভক্তিপ্রতিরপক নিপাত দ্বিবিধ: (১) স্ুবস্তপ্রতিরপক যেমন-_অহংঘ় 

বাম্ ইত্যাদি। 'অহংযুঃ, (9201800 ). এস্থলে অহংকারবিষয়ে অহংপদ বা 

গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্” এস্থলে 'যুবাম্” অর্থে বাম্,পদ স্বস্তপ্রতিরূপক অব্য়। 

(২) তিথস্তপ্রতিরপক যেমন__অস্তিক্ষীরা, অস্মি ইত্যাদি । অস্তিক্ষীরা (৪ ০01 

0. 1)9 11100 11) 01010) 0199 19 01111) এস্থলে অস্তিপদ বা 'ত্বামস্মি বচমি' 

এস্থলে অহমর্থে 'অন্মিপদ তিন্তগ্রতিরপক অব্যয়। স্বরপ্রতিরূপক নিপাত 

যেমন, সম্বোধনাদি অর্থে-অ, বাক্য এবং ন্মরণে- আঁ, সম্বোধন জুগ্চগ্লা এবং 

বিন্ময়ে_ই, সন্বোধনে-_ঈ, উ, উ, এ, এ, ও, ও (৬০০৪6%৩ 08111008)। 

নিপাতান্তর্গত চাদি আকৃতিগণ বলিয়া আরও কতকগুলি শব গৃহীত হইয়াছে। 

যেমন: সম্যগর্থে পশু (%০]] ), শৈত্র্যে-শুকম্ (01011 ), অনাদরে_ 

যথাকথাচ, সম্বোধনে-_ পাট অঙ্গ হৈ হে ভোঃ অয়ে, প্রাতিলোম্যে-্, নানার্ে 

_বিষু (07. 0] 91098), অকন্মাদর্থে_একপদে, কুৎসার্থে_যুতও অতএব 

_ আতঃ (1,0099)। পাণিনীয় গণপাঠে আরও কতকগুলি শব পঠিত 

হইয়া থাকে, যেমন-_যত্তৎ (হেত্বর্থে), আহোন্বিং (বিকল্পে), সীম 

( সর্ব্বতোভাবে ), শুকম্ ( অতিশয়ে ), অন্ুকম্ ( বিতর্কে), শস্বট ( আতি- 

মুখ্যে ), ব ( পাদপুরণে ), দিষ্ট্যা (আনন্দে), চু বা চাটু (প্রিয়বাক্যে ) হু 

(ভৎসনে ), ইব (সাঘৃণ্ঠে ), অগ্যত্ধে (এখনকার দিনে ), ইত্যাদি। কেহ কেই 

বলেন_-“ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্ভতে। প্রয়োজনবশাদেতে 

নিপাত্যান্তে পদে পদে ॥” এ কথা কিন্তু চিন্তুনীয়, কারণ ইচ্ছান্ুসারে কেই 

নিপাতের স্থঙি করিতে পারেন না। তবে যে তুর্গসিংহ অব্যয়কে অসংখ্য 

বলিয়াছেন, তাহা কেবল বেদে এবং ভাষায় অব্যয় শব্দের অধিক বিপ্রকীর্ণতা 

হেতু বুঝিতে হইবে। 

পাণিনি পুনরায় বলিয়াছেন__“ত দ্ধিতশ্চাসরর্ববিভক্তিঃ” (১1১৩৮) 
অর্থাৎ যে তদ্ধিতপ্রত্যয় (3900909810 909 ) নিষ্পন্ন শবে সকল বচনাত্মক 

বিভক্তির প্রাপ্তি হয় না তাহাও অব্যয়, যেমন-_-যতঃ) যদা, সদা, সর্ববদ 

ইত্যাদি । পাণিনি আবার বলিয়াছেন “কৃন্মেজস্তঃ* (১১৩৯), অর্থা 

মকারাস্ত বা এজভ্ত (এ ও উঁকারাস্ত ) কৃংগ্রত্যয় (চঃএঞা্য 9008) 

নিষ্পন্ন শবও অব্যয়। মকারাস্ত- যেমন-_ গন্তম্, শ্মারং স্মারমূ। এক 
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গ্রতায় ছান্দস, যেমন--জীবসে (10 11%9)। তারপর স্ুত্রিত হইয়াছে__ 
“ক্1-তোমুন্-কম্ুনঃ” (১১1৪০) অর্থাৎ ক্তণ-প্রত্যয়াস্ত শব্দ এবং তুমর্থে তোম্ুন্ 

বা কমুন্ প্রত্যয়াস্ত শব্ও অব্যয়। 'ক্তখপ্রত্যয়াস্ত শব যেমন-কৃত্বা, গন্ধ । 

তোনুন্প্রত্যয় ছান্দস,। যেমন--উদেতোঃ (10 799)। কনুন্প্রত্যয়ও 

ছান্দস, যেমন-_বিল্পঃ (10 80670 )। “সমাসেহনঞপূর্ব্বে ক্তে। ল্যপ” 
(৭১1৩৭ ) এই স্থৃত্র দ্বার! ক্তণাস্থলে বিহিত ল্যপও অব্যয়। 

শেষে স্থত্রিত হইয়াছে__“অব্যয়ীভাবশ্চ” (১1১৪১), অর্থাৎ অব্যয়ী- 

ভাবনামক সমস্তপদও অব্যয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে--'অনব্যয়মব্যয়ং ভবতী- 

ত্যব্যয়ীভাবঃ |” অব্যয়ীভাব (80750001801 0 1099011797)10 00110001108 )। 

যেমন__অধিহরি (0001. [11৭), উপকুলম্, উপাগ্নি, প্রত্যগ্রি। 

উক্ত পাঁচটা সুত্রে পাণিনির অব্যয়প্রকরণ সমাণ্ড হইয়াছে । অব্যয়প্রকরণে 

যে সকল শব্দ দেখা হইল তন্মধ্যে কতকগুলি নিপাতনামে অভিহিত। 

যাস্ক বলিয়াছেন-_“উচ্চাবচ্ষর্েষু নিপতস্তীতি নিপাতাঃ, (১1৪২) । -পাণিনিকে 
মনসরণপূর্ববক স্ুপদ্নে স্ত্রিত হইয়াছে-_“নিপাতাশ্চাদয়োইসত্বে” (১১২৬)। 
সলবিশেষে কতকগুলি নিপাতের উপসর্গসংজ্ঞ! হইয়া থাকে। সেইজন্য পাণিনি 
মূত্র করিয়াছেন_-“উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” (১৪1৫৯), অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত যুক্ত 
হইলে প্রাদিগণের উপসর্গসংজ্ঞা হয়। স্মপন্মে স্ত্রিত হইয়াছে__প্রাহযপসর্গ: 
প্রাগধাতোঃ (১1১২৭ )। সুতরাং ক্রিয়াযোগ না থাকিলে প্রাদিগণের নিপাত 
সংজ্ঞাই থাকিবে; যেমন--প্রণয়তি” পদস্থ “প্র” একটী উপসর্গ, আর 'প্রতন্ 
শবস্থ প্র একটী নিপাত। 

পাণিনির বন্ুপূর্বেে খক্তন্ত্রের পঞ্চম প্রপাঠকস্থ পঞ্চম দশকে উপসরঃ (৩) 
শ্রের বিবৃতিভাগে মহধষি শাকটায়ন ২০্টী উপসর্গ দেখাইয়াছেন-__প্র উপ জপ 
অবআপরা বি নি স্থু উৎ অভি প্রতি পরি অপি অতি অধি অন্থু নিঃ ছ্ঃ 

সমিতি'। এই সকল উপসর্গ লইয়া! একটী অনতিপ্রাচীন কারিকা হইঘ়াছে__ 

“প্রপরাহপসমস্ববনিহ রভিব্যধিস্দতিনিপ্রতিপর্য্যপয়ঃ | 

উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা ॥৮ 

পঞ্জী চ ২১০ এবং স্মপস্ন)। বোপদেবও বলিয়াছেন__“প্রপরাপস-স্কবান্ুনির্যধি- 
২পরিপ্রত্যভ্যত্যপ্যুপা. গিঃ”। যুঞ্ধবোধে এই সকল উপসর্গের গিসংজ্ঞা 

৪৪ 
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হইয়াছে । পাণিনির গণপাঠে নিরু নিস্ ছুর্ ছুস্ এই চারিটা উপসর্গের পক 
সঙ্পিবেশ আছে। ইহাদের পার্থক্য স্বীকার না করিলে পাণিনিনয়ে সামগ্রস্ত রাধা 
যায় না। সেইজন্য “গতিশ্ঠ”? (১1৪1৬) স্বত্রের তত্ববোধিনীতে উক্ত হইয়াছে_“নির 
নিস্ ছরু ছস্ ইতি। 'উপসর্গস্যায়তৌ' (৮২1১৯ ) ইতি নির্ুরো লতমূ_ 
নিলয়তে ছুলয়তে। নিসো ছুসম্চ রুত্বস্যাসিদ্বত্বাদ্ লত্বাভাবঃ__নিরয়তে 
ছুরয়তে |” অর্থাৎ “উপসর্গন্যায়তৌ” স্ুত্রানথসারে নির্পূর্ববক এবং ছুরপূর্বা 
অয়ধাতু নিলয়তে এবং ছুলয়তে হইবে, কিন্তু নিরয়তে এবং ছুরয়তে হইবে 
না। আর রুত্বের অসিদ্ধতাহেতু নিস্পূর্বক এবং ছুস্পূর্বক অয়ধাতু নিরয়তে 
এবং ছুরয়তে হইবে, কিস্ত নিলয়তে এবং দুলয়তে হইবে না । অন্যান্য সম্প্রদায় 
কিন্তু “ডলয়ো। রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বুলম্” (সুপদ্ম ১৪৭) এই জাতীয় সৃত্রের 

সাহায্যে উভয়বিধ পদ সাধিত হইয়া থাকে। 

_ উপসর্গের বৃত্তি ভিনগ্রকার। সেইজন্য উক্ত হইয়াঁছে__ 

“কৃচিদ্ ভিনত্তি ধাত্বর্থং ক্চিত্তমন্ত্বর্ততে । 

বিশিনষ্টি তমেবার্থমুপসর্গগতি স্ত্ধা ॥৮; 
অনুবর্ভতে__অর্থবোধসহায়বান্ ভবতি । ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন_ 
আদত্তে প্রস্থতে এবং প্রণমতি। এই শ্লোকের কেবল তৃতীয় চরণটা লক্ষ্য 

করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন-__“ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতমূপসর্গো! বিশেষকৃৎ। 
কলাপের অষ্টমমঙ্গলায় লিখিত আছে--“তথাচোক্তং বিস্তরবৃত্তৌ__ 

'ধাত্বর্থ, বাধতে কশ্চিং কশ্চিত্বমন্ুবর্তৃতে | 

তমেব বিশিনষ্ট্যন্তোহনর্থকোহন্তঃ প্রযুজ্যতে ॥ 
ইত্যুপসর্গা শ্চতুরধা ভবস্তীতি।” ধারথর্থং বাধতে ধাতোররথস্তরং প্রতিপাদয়তি 
অনর্থক যেমন-_“পরিসমাপ্ত'পদস্থিত 'পরি' শব্দ । আবার যেমন-_ 

“প্রপ্রপূজ্য মহাদেবং সংসংযম্য মনঃ সদা । 

উপোপহায় সংসর্গমুহ্দগতঃ স তাপস: 0৮ (আন ৮২ ছুর্গটাকা) 

এস্থলে প্র স্ উপ এবং উৎ এই চারটা প্রথম উপসর্গ পাদপুরক হইলে 

নিরর্থক । বিস্তরবৃত্তি অর্থাৎ বর্ধমানের কাতন্ত্রবিস্তর। কেহ কেহ বলেন_ 

'অনর্থকঃ অর্থাস্ন্ধী ভবন্ কেবলং পদসাধুতায়াং প্রযুজ্যতে, যথা-_আকাক্ত্ 

সতী পতিম্; ( মনোরমা ৬৭২ ধাতু )। 
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উপসর্গের অর্থবত্তা লইয়া প্রাচীনদের মধ্যে মতভেদ ছিল। পাণিনির 

পূর্বে শীকটায়নমুনি বলিতেন_“ন নির্ঘ্খা উপসর্গা অর্থান্লিরাহঃ” 
(নিরুক্ত ১/৩৩)। ইহার নি্র্ষ এই যে, পদ হইতে বিচ্ছিন্ন বর্ণের 

গায় নামাখ্যাতবিচ্ছিন্না উপসর্গের কোনও অভিধানশক্তি থাকে না। 

মতএব শাকটায়নের মতে প্রা্দি উপসর্গের বাচকত! নাই, কিন্তু গ্যোতকতা 

মাছে। এ সম্প্রদায় বলেন--“নামাধ্যাতয়োস্ কন্মোপসংযোগগ্ঠোতক ভবস্তি” 

(১৩৪), অর্থাৎ 'নামাখ্যাতয়োরেব যোহর্থঃ কর্ম তত্রৈব বিশেষং কঞ্চিছিপ- 

সযুজ্য দ্যোতয়ন্তি। স এষ নামাখ্যাতয়োরেবার্থবিশেষ উপসর্গসংযোগে 
গতি ব্যজ্যতে । অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ যেমন দ্রব্যের নানাবিধ গুণ 

প্রকাশ করে, উপসর্গও সেইরূপে নামাখ্যাতের নানাবিধ অর্থ অভিব্যক্ত 

করিয়া থাকে । পদের মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ নাম ও ধাতু পাছে শক্তিহীন 
কল্পিত হয়, সেইজন্য শাকটায়নের এইরূপ প্রচেষ্টা । গার্গ্য কিন্তু এনস্থলে 

শাকটায়নের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন__“উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবস্তি” 

(নিরুক্ত ১৩৫), অর্থাৎ নাম বা আখ্যাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও 

টপসর্গসমূহ নানাবিধ অর্থের বাচক হইয়া থাকে। প্রদীপোদাহরণের উত্তরে 
এ সম্প্রদায় বলেন-__'আলোকপ্রতিফলিত পদার্থসমূহ প্রকাশ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গ প্রদীপ যেমন নিজেকেও প্রকাশ করে, উপসর্গ সেইরূপে নামাখ্যাতের 

মর্থ প্রকাশপূর্বক নিজের অর্থও প্রকাঁশ করিয়া থাকে। অতএব প্রদীপের 

্টান্তে উপসর্গ নিরর্থক হয় না। নামাদিবিচ্ছিন্ন উপসর্গের অর্থ দেখাইবার 

ঈন্ট মহবি গার্গ্যের মতান্সারে যাক্ক বলিয়াছেন__ 

(১) “আ ইত্যর্ব্বাগর্থে”। যেমন-আ পর্ধতাৎ। এস্থলে “আ'” এই 

উপসর্গদ্বারা সন্নিকৃষ্টত অর্থাং সামীপ্য প্রকাশিত হইতেছে। 

পাণিন্তাদি পরবন্তী বৈয়াকরণদের মতে “আ'শব এস্থলে কর্মপ্রব- 

চনীয়। এ বিষয়ে পাণিনীয় ১৪।৮৩-৯৭ সুত্র দ্রষ্টব্য । নিরুক্তকারের 

মতে কিন্তু ইহারা সকল অবস্থাতেই উপসর্গ। 

(২) “প্রপরেত্যেতন্য প্রাতিলোম্যম্”, যেমন প্রগতঃ পরাগতঃ । 

(৩) “অভীত্যাভিমুখ্যম্”, যেমন-__অভিগতঃ। 
(8) “প্রতীত্যেতস্ত প্রাতিলোম্যম্” যেমন- প্রতিগতঃ। 

(৫) “অতি-সু-ইত্যভিপুজিতার্থে” যেমন_-অতিধন:, সুত্রাহ্ষণঃ। 
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(৬) দনির্ঘরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্”, যেমন_নির্ধ নঃ, ছুত্রান্ষণ:। 
(৭) “ম্যবেতি বিনিগ্রহার্থায়ৌ”,. ফেমন_নিগৃষ্থাতি, অবগৃহ্বাতি। 

বিনিগ্রহ অর্থাৎ নিরোধ। 

(৮) “উদ্দিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্”, যেমন-_উদ্গৃহ্াতি । ছ্গাচার্ 
লিখিয়াছেন-__“উদিত্যয়মেক এবৈতয়োদ্বয়োঃ প্রাতিলোম্যমাহ”। 
অর্থাৎ 'উৎ' শব “নি? এবং অব এই ছুইটী উপমগ্গের বিপরীতাথ- 

বোধক। 
€৯) “সমিত্যেকীভাবম্”, যেমন-_সংগৃ্াতি। 

€১০) দ“ব্যপেত্যেতস্ প্রাতিলোম্যম্”, যেমন_ বিগৃহাতি, অপগৃন্থাতি। 

(১১) “অত্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্”, যেমন__অনুরূপম্, অন্থুগচ্ছতি। 

(১২) “অপীতি সংসর্গম্”, যেমন__সপিষোইপি স্যাৎ। পাণিনীমতে ই 
কর্মপ্রবচনীয় ( পাণ ১1৪।৯৬ )। 

(১৩) “উপেত্যুপজনম্”, যেমন-_উপজায়তে । িপজনমাধিক্যম্ | 

(১৪) “পরীতি সর্বতোভাবম্”, যেমন-__পরিধাবতি। 

: (১৫) “অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্ষ্যং বা”, যেমন-_অধিতিষ্ঠতি,,অধিপতিঃ। 

ইহাই গার্গ্যমুনির সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে ছুর্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_-“আহ- 

'নামাখ্যাতয়োস্ত কর্মোপসংযোগদ্ঠোতকা ভবস্তী"ত্যুক্তম্। অত্র নায়ঃ কম্মোপ 

মংঘোগ্যোতক। ভবভ্তীত্যেবং ন গৃহাতে । উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" পো ১181৫৯) 

ইতি প্রসিদ্ধে। হা,পসর্গাণাং ক্রিয়াপদেন যোগো ন নায়া। উপসর্গা হি ক্রিয়া 

ত্বেনৈব নামান্তাক্বন্দস্তীতি |” 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" এই পাণিনীয় শ্ৃত্রের সহিত 

সামগ্রত্য রক্ষা করিবার জন্যই ছুর্গাচার্যের এরপ প্রচেষ্টা । যাক্কের লেখা হইতে 

কিন্তু উপপন্ন হয় যে, প্রাচীন কালে প্র প্রভৃতি শব্দ নাম বা আখ্যাত যে কোনটার 

সহিত যুক্ত হইলেই উপসর্গ বলিয়৷ পরিগণিত হইত । এ বিষয়ে শাকটায়ন- 

গার্গ্যাদি ধষিদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। উপসর্গের অর্থবন্ববিষয়ে যাক্কমুণি 
গাগের্টর সহিত একমত। সেইজন্ত তিনি লিখিয়াছেন-_“এবমুগ্চাবচানর্ধান 

প্রানুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ* (নিরুক্ত ১/৩২২)। উপেক্ষিতব্যা£ অর্থাৎ উপগমা 

ঈক্ষিতব্যাঃ।  ছুর্গাচারধ্য বলিয়াছেন-_-“উপেক্ষিতব্যাঃ কঃ কন্িকর্থে বর্তত 

ইত্যেবং ভ্রষ্টব্যাঃ পরীক্ষ্যাঃ (১1১১৩)। যাহাই হউক, উপসগর অর্থবৰ 

লইয়া! পাশিনি কিন্তু কোনও পক্গ অবলম্বন করেন নাই। তবে বৈয়াকরণদের 
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মাধা অনেকেই গুণোপসংহারম্তায়ে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াযোগেই প্রার্দিগণের 

গ্ঠোতকন্থ এবং উপসর্গন্ব হইয়া থাকে, নচেং তাহারা নিপাত বলিয়াই অভিহিত 

হয়, যেমন-_প্রভবতি" এবং 'প্রভাব£' | উক্তিও আছে__ 

“নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়! উপসর্গাশ্চ প্রাদয়ঃ | 

গ্োতকত্বাং ক্রিয়াযোগে লোকাদবগতা ইমে ॥” 

অতএব ক্রিয়ার গ্যোতক হইলেই প্রার্দিগণ উপসর্গ, আর ক্রিয়ার সহিত যোগ 

না থাকিলে তাহারা নিপাত-_ইহাই শ্লোকের নিক্ষর্ষ। তত্বচিন্তামণির শব্বখণ্ডে 
গঙ্গেশ বলিয়াছেন-_“উপসর্গীস্তব গ্োতকা ন বাচকাঃ। গ্যোতকত্বং চ ধাতোরর্৫থ- 

বিশেষে তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বম্।৮ (৮৫৪ পৃণ)। রমানাথের মনোরমায় লিখিত 

মাছে__“উপসর্গমধিকৃত্যোক্তম্_ শিক্ত্যাধানায় ধাতো বর্বা সহকারী প্রযুজ্যত' 
ঈতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ-_একাকিনে। ধাতোরর৫থাভিধানেহসামর্থ্যাৎ, উপসর্গঃ সহকারী 

প্রযজ্যতে, যথা অভিবাদয়তে ইত্যাদি” (৬২৮ ধাতু)। রামতর্কবাগীশও লিখিয়া- 

ছেন-_“গ্যোতকত্বং হি সামান্যশবাানাং বিশেষতাৎপর্ধ্যগ্রাহকত্বম্। . 'প্রতিষ্ঠতে' 
ইত্যত্রাপি বিরোধিলক্ষণয়! ধোঃ (ধাতুমাত্রস্য ) গমনোপস্থিতিতাৎপত্ধ্যগ্রাহকত্ব- 

নিতি। তথা চোক্তং কামধেনৌ- 

'ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোহর্থঃ প্রদশিতঃ | 

প্রয়োগতোইন্যে মন্তব্য! অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥” ইতি।” (মুৎ ১০)। 

পৃ সৌনাগসম্প্রদায় এবং তারপর চান্দ্রগণ যাহা বলিতেন, ইহা! তাহার 
প্রতিধ্বনি। (ক্ষীরতরঙ্গিণী_চু ৩৯২ধাতু এবং চান্দ্রধাতুপাঠ জ্রষ্টব্য)। 
বৈয়াকরণভূষণসারেও উক্ত হইয়াছে__“উপসর্গস্তাৎপর্য্যগ্রাহকঃ.*। তথা চ 

তাৎপর্যগ্রাহকত্বমেব গ্যোতকত্বম্”। তবেকি কোনও মতেই উপসর্গের বাচকত 

হয় ন।? তর্কপ্রকাশে শ্রীক্ঠাচা্য লিখিয়াছেন--“উপসর্গাণাং মধ্যে যত্র যস্তোপ- 

মান্য কিঞ্দর্থে শক্তি নঁ প্রামাণিকী তস্য তত্র গ্যোতকত্বমেব, যথা প্রস্থৃত 
ইত্যাদৌ। যস্ত চ শক্তিঃ প্রামাণিকী তন্য বাচকত্বমেব, যথা উপকুস্তমিত্যাদৌ । 
অন্যথ! তত্রাব্যযীভাবসমাসান্ুপপত্তেঃ। তস্য নিরর9৫থকত্বেন নিরাকাজক্ষহাৎ। 

গুব্বং বাচ্যং ভবেদ্যস্ঠ সোহব্যয়ীভাব ইফ্যত” ইত্যন্রশাসনাংৎ। অন্টে তু প্রাদেশ্চ 
নির্থকত্বেহপি স্বাগ্তন্তমিহ নামেষ্টমিত্যন্বশাসনেন স্থাদ্যস্ততেন তন্যাপি নামত্বাদ্ 
নায়ামেব সমাসবিধানাৎ প্রাদেঃ সমাস উপপদ্যতে।” বৈয়াকরণের! ধাতৃযোগে 
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উপসর্গের গ্োতকত্ব কেন বলেন তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া মুগ্ধবোধের টাকায় 
তুর্গাদাস লিখিয়াছেন-__“কেবলধাতোরনেকার্থত্বে অবশ্যব্তব্যে উপসর্গপূর্ব্বকবে- 

নান্তার্থোহপি ধাতোরেব কল্পযতে লাঘবাৎ। ধাতৃনামনেকার্থত্বম্ উপসর্গাণামপা- 

নেকার্থবমিতি বিধিদ্বয়কল্পনে গৌরবং স্তাদ্দিতি। এবং “সম্ভবত্যেকবাক্যা 
বাক্যভেদে ন চেষ্যত' ইতি জৈমিনিসুত্রাৎ* ।” 

কৌমারদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলেন-__ 
“ধাত্ব্থস্ত বিরুদ্ধার্থঃ প্রাদিভ্যে। যত্র লভ্যতে । 

তত্রামী গ্োতকা জ্রেয়! বুধৈরন্তত্র বাচকাঃ॥” € আখ্যাতমঞ্জীরী)। 
এ কথার মূল দৃঢ় নহে। কারণ 'প্রস্থৃতে” 'প্রণমতি' প্রভৃতি স্থলে 'প্র“শব্দ ধাতর্থের 

বিরুদ্ধ নহে বলিয়া উহা! কি বাচক হইয়াছে? এরূপ কল্পনা কিন্তু কোনও 

সন্প্রদায়ে সমর্থিত নহে। ধাতৃপসর্গের সম্বন্ধ লইয়া কৌমাঁরগণের মধ্যে আনেক 

বলেন__ 
“ধাতুঃ সম্ন্ধমায়াতি পূর্ববং কত্রীদিকারকৈঃ। 

উপসর্গাদিভিঃ পশ্চাদিতি কৈশ্চিন্নিগগ্ভতে ॥৮ 

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন__ 
দপূর্ববং নিপাতোপপদোপসর্গৈঃ সম্বদ্ধমাসাদয়তীহ ধাতুঃ। 

পশ্চাত্ব, কর্ীদিভিরেব কারকৈ ধর্দন্তি কেচিত্বপরে বিপশ্চিতঃ ॥” 

শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদ সুচিন্তিত নহে । কারণ “ধাতোস্তোইস্তঃপান্তবান্ধ' 

সৃত্রের বৃত্তিভাগস্থ 'সাধনায়ত্তত্বাৎ ক্রিয়ায়াঃ, এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় টাকাকার 

দর্গসিংহ লিখিয়াছেন-_“পূর্বরং ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাছুপসর্গেণেতি স্যাঘা; 

পক্ষণ” । ইহার প্রপঞ্চপূর্ধ্বক পঞ্জীকার বলিয়াছেন__“ক্রিয়াভাবো হি ধাতুঃ। 

ক্রিয়া চ সাধ্যরূপাঁ। যচ্চ সাধ্যং তৎ সাধনায়ত্তং ভবতীত্যতঃ ক্রিয়াভিধায়ী 

* দুর্গাদাসের যুক্তি হৃদয়গ্রাহিণী, কিন্তু “সম্ভবত্যেবাক্যত্তে-"'; ইত্যাদি বচনটা জৈমিনির 

সুত্র নহে, উহা! কুমাঁরিলের বার্তিক। জৈমিনির সুত্র হইতেছে--“অর্থেকত্বাদেকং বাক, 

সাকাজ্ষং চেদ বিভাগে ভ্যাৎদ (২১।৪৬)। থগুদেবের মতে র্থৈকত” শব্খের তাতপধ্য-_“বিভিত 

প্রতীতির হেতুসবরূপ একাধিক মুখ্যবিশেগ্নের অভাব" । পার্ধদারখি মিশ্র বলেন, কুমারিণের 

পূর্বে ভবদাস আচাধ্য জৈমিনির “সৎসংগ্রয়োগে-*” (১1৯৪ ) সত্টীকে বিভাগ করিরে 

কুমারিলভষ্ট একবাক্যতান্তায় অবলম্বনপূর্ববক বলিয়াছেন-_“সস্তবত্যে কবাক্যদ্ে বাক্যভে 

নে্ততে। ৷ একবাক্যতান্তায়স্ন্ধে বেদান্তের 'তদবীনন্বাদর্থব। স্ত্রীর শারীরকতাক্ দুষ্টব্য। 



উপোদঘাত ৩৫১ 

ধাতু পূর্বং সাধনেনৈব ( কর্রাদিনা) সংবধ্যতে পম্চাছুপসর্গেণ, যস্মাহুপসর্গী 
হি বিশেষকা ভবস্তীতি। তে চ সাধনতো৷ লব্বাত্মভাবাৎ ক্রিয়াং বিশেষ্ট,মৃস্তি 

নান্থথ!। ন হিন্বয়মনিষ্পন্বস্য বিশেষাকাজ্ষা ভবতীতি পশ্চাছুপসর্গেণ মন্বন্ধঃ 1” 

(কাতন্্কৎ ৩০)। 
নিপাত আবার গ্োতকাদিভেদে নানাবিধ হইতে পারে। সেইজন্য 

বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয়কাণ্ডে ভর্তহরি লিখিয়াছেন__ 

“নিপাতা গ্যোতকাঃ কেচিৎ পৃথগর্থাভিধায়িনঃ | 

আগমা ইব কেইপি স্ত্ুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥৮ (১৯৪)। 

মুপগ্মমকরন্দে বিষুমিশ্রাও একটা প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন-_ 

“কেইপ্যেষাং গ্যোতকাঃ কেইপি বাচকা:ঃ কেইপ্যনর্থকাঃ। 

আগমা ইব কেইপি স্যুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥৮ (সংজ্ঞা ২৬)। 
'বাচক'শব্সন্বন্ধে উক্তি আছে--“সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং বত যোইভিধত্তে স বাচক, 

স্থলবিশেষে প্র প্রভৃতি নিপাতের গতিসংজ্ঞ! হয়। যত্বণত্ববিষয়ে গতি এবং 

উপসর্গের ভেদ আছে। গতিসংজ্ঞক নিপাতে স্বরভেদ থাকিলেও যত্বণত্বের ফল 

নাই। অগ্টাধ্যায়ীতে ১৪1৫৪নৃত্র হইতে ১1৪।৯৭ স্মৃত্রের পূর্ববপধ্যস্ত নিপাত প্রকরণ 
বলিয়া! বুঝিতে হইবে । ইহাতে উদ্দেশ নির্দেশ বা প্রতিনির্দেশ দ্বারা অব্যয়ের 
নানাবিধ নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইলেও স্থলবিশেষে উহাতে ফাধ্যান্তর দৃষ্ট হয়, 
যেমন_অপিধানম্ পিধানম্, অবগাহ্া বগাহা। উক্তিও আছে-_ 

“বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ। 

আপং চৈব হলাস্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা! ॥৮ 
শাগুরির নামগ্রহণ পুজার্থ, কারণ তাহার পূর্বেও এসকল শব্দের প্রচলন 

ছিল। 'গিরা,প্রভৃতি শব দেখিলে উপপক্ন হয় যে, প্লোকে 'বাচাদি শব 

শিদর্শনার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে । আবার দেখা যায়, “উপসর্গত্য দীর্ঘত্বং ক্িব- 

ঘঞাদৌ কৃচিদ ভবেং৮ এই নিয়মান্ুসারে 'প্রর্তীহারী” “পরীবাদ' ইত্যাদি স্থলেও 
অব্যয়ের কার্্যান্তর হইয়। থাকে ৷ পদত্বসিদ্ধির জন্য অব্যয়েরও বিভক্তি আছে। 

তবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভক্তি প্রতিরূ্পক, যেমন-__চিরেণ ; কতকগুলি 

প্রত্যক্ষবিভক্তিক যেমন-_অধিকৃষ্ম ; আর কতকগুলির পরোক্ষবিভক্তিক 

যেমন_স্বরু। পাণিনি বলিয়াছেন__“অব্যয়াদাপ-স্থপঃ” (২1৪৮২) অর্থাৎ 
অব্যয়ের উত্তর আপ এবং “ুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হয়, যেমন-_তত্র 

/ 



৩৫২ ব্যাকরণকর্শনের ইতিহাস 

শালায়াম্ (17 10190 109] )1 আপ না বলিলেও চলে, কারণ শ্রুতির 

ঘোষণা! আছে-_“সদৃশং ত্রিষু লিজেফু। সেইজন্য বাণ্তিককার বলিয়াছেন_ 

'অব্যয়াদাপো লুগবচনানর্থক্যং লিঙ্গাভাবাং। তবে অব্যয়ের পদতবসিদ্ধির 

নিমিত্বই স্ুত্রটীর সার্থকতা বুঝিতে হইবে । এই স্থত্রের জ্ঞাপকত্বমামর্থ্য 

জানা যায় যে, কোনও অব্যয়ই বিভক্কিহীন নহে। ন্ুুতরাং অব্য়মাত্রই 

পদ। অব্যয় লইয়া সুপগ্লে স্ুত্রিত হইয়াছে_-“ম্বরািচাদিবদাদিত দ্বিতক্তা- 

মাস্তকৃদব্যয়ম্” (১1১২৫), অর্থাৎ স্বরাদিগণোক্ত শব্দ, চাদিগণোক্ত শব্ধ, বতি প্রভৃতি 

তদ্িতপ্রত্যয়াস্ত শব্দ, ক্র প্রত্যয়ানস্ত শব্দ, মকারাস্তকৃত্পিষ্পন্ন শব্দ__ইহারা সকলেই 

অব্যয়। পাণিনীয় মতে অব্যয় বলিলে বুঝিতে হইবে-ন্বরাদিগণোক্ত শব্দ, নিপাত 

(অর্থাৎ চাঁদিগণোক্ত শব্দ, নিপাতাভিধেয় প্রাদিগণ, গত্যুপসর্গাতিধেয় প্রাদি- 

গণ এবং উপসর্গবিভক্তিম্বরপ্রতিরূপক অব্যয়শব্দ ), অসর্বববিভক্তিক তদ্ধিতান্ত- 

শব ( যেমন-_-ততঃ, মিত্রবৎ ), মকারাস্ত'কৎনিষ্পন্পন শব্দ ( যেমন_ গন্তম্ 

ক্তাদিপ্রত্যয়ান্ত শব ( যেমন-_কৃত্বা, প্রকৃত্য ) এবং অব্যয়ীভাবসমাসনিগ্প্ 

শব (যেমন অধিহরি)। অগ্টাধ্যায়ীতে অব্যয়ের এইরূপ তাগবিভাগ দু 

হইলেও মহধি যাস্কের নিরুক্তে লিখিত আছে__“চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে 

চোপসর্গনিপাতাঃ”। * বৃত্তিকার বলেন, গোবলীবর্দন্তায়ে উপসর্গের পৃথগ্ উল্লেখ 

হইয়াছে ।' বলীবর্দও গোবিশেষ, কিন্ত সামান্যবিশেষরপ বোধের নিমিত্ত 

গোবলীবর্দ বলা হয়। এস্থলে নিপাত সামান্য, আর উপসর্গই বিশেষ। 

সুতরাং ক্রমভঙ্গ হইতেছে । তবে বলা যায়_+ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিংকরত্বম্। 

কিন্তু উপসর্গের পৃথগুল্লেখ যাস্কের অনবধানতামূলক নহে, কারণ প্রাচীন পদ্ধতি 

দেখিয়াই ভিনি এরূপ বলিয়াছেন । এখনও দেখা যায় যে, খক্তন্ত্রের 'উপসর্গঃ 

কুত্্ীয় বিবৃতিতে “প্রপ্রভৃতি ২ষ্টী উপসর্গ পৃথগভাবে উল্লেখ করিবার পর 

শাকটায়ন লিখিয়াছেন-_“চিৎ ন্বিং ছিৎ ইত বাক হ হে হি হুম এবমাদয়ো 

নিপাতাঃ” (৫16৩)। যাহাই হউক, যাস্কের কথায় উপপক্ন হয় যে, তাহার 

উপসর্গ এবং নিপাত অব্যয়ের অন্তত হইতেছে । বোধ হয়, পাপিনির পূর্বে 

অব্যয়শক উহাদের গ্রতিবাক্য ছিল। এরূপ কল্পনা না করিলে নবীন এব 

প্রাচীন মতবাদের সংগতি রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রক্রিয়া 

ব্যবস্থান্থুসারে অব্যয়ের নানাবিধ ভাগবিভাগ এবং নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়াছে 

এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহ্ে। 



উপোচ্ঘাত ৩৫৩ 
কেহ কেহ নিপাতার্থে নিপাতন” শব প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কি সঙ্গত! 

ঠারণ নিপাতসম্বন্ধে নৈরুক্তগণ বলেন-_“উচ্চাবচেঘনেকপ্রকারেঘর্থেষু নিপতস্তীতি 
নপাতাঃ” (নিরুক্তবৃত্তি ১)৪।২)। বৈয়াকরণেরাও বলেন__“নানাবিধার্থেষু বৃত্ত 
বার্ববোধকতয়1 পতনশীল! নিপাতাঃ”। আর নিপাতনসম্বন্ধে প্রাচীনের। বলিয়া- 
ছন-_“যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনাং সিদ্ধম্*৮ | অর্থাৎ যে সকল পদ 

মাকরণের লক্ষণদ্বার! সিদ্ধ হয় না তাহারাই নিপাতনসিদ্ধ। নবীন বৈয়াকরণেরাও 
[লেন__“অন্তথা প্রাপ্তস্যান্তথোচ্চারণং নিপাতনম্”। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে-_ 

“অপ্রাপ্তেঃ প্রাপণং চাপি প্রাপ্তে বারণমেব বা। 

অধিকার্থবিবক্ষা চ ত্রয়মেতন্নিপাতনাং ॥”৮ 

প্রভৃতি শব নিপাত হইলেও নিপাতন নহে । সুতরাং নিপাতনার্থে নিপাত না 
(লিয়া নিপাতের রূট়ার্থ বা পারিভাষিকার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন । 

ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে 
সধিকারীর কথা বলা! আবশ্তক। কারণ শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী অন্ুবন্ধচতুষ্টয় 
ন্দেশ করিবার প্রথা বনুসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন 
বন্ধ এবং বিষয়ের পূর্বাভাস জানিবার পর যদি কোনও পুরুষে ই্টসাধনতাজ্ঞান-' 
[লক প্রবৃত্তির উদয়হেতু কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, -তবে ঠাহাকেই 
টহার অধিকারী বলিতে হইবে। “অধিকার'শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া 
অধিকারী” শব হইয়াছে । অধিকার ছুইপ্রকার হইতে পারে-_জিঘৃক্ষামুখ্য কিংবা 
জহাসামুখ্য। তন্মধ্যে প্রথমটার ফল--ভোগ, আর দ্বিতীয়টীর__অপবর্গ। 

পিসী 
শশী শি বসত 2 শাীশাশীাশ্াীগীিশ্াীস্পাশিপী শিপ শশী শী শ্পীসপীতি শি পাপ ৮ শি শশী তি শাসিত 

* মুগ্ধবোধের ব্যাথ্যায় রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন_- “তথ! চ ভায়ে_“যল্লক্ষপেনাহনুৎ- 
"রং তত সর্ববং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্ত ইতি” ( স* ৩৪)। ইহা কিন্তু তায় পাওয়া যায় না। তবে 
কাশিকায় উক্ত হুইয়াছে-_“যদিহ লক্ষপেনাস্থপপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনাৎ পিদ্ধাম্গ (1১1৫৯ )। 

৪৫ 



চতুর্থ স্তবক 

বৈয়াকরণনিকায়ে সম্প্রদায়নিষ্পত্তির জন্য সুত্রপাঠ -গণপাঠ ধাতুপাঃ 

এবং লিঙ্গান্বশাসন প্রণয়ন করিবার একটী প্রথা দৃষ্ট হয়। আপাততঃ পাণিনি 

মুনিই এ প্রথার প্রবর্তক । ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে__ 

“ইত্যুক্াহস্ত্রধে রুদ্র পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ। 

সথত্রপাঠং ধাতৃপাঠং গণপাঠং তখৈব চ। 

লিজস্ুত্রং তথ কৃত্বা পরং নির্ববাণমাপ্তবান্ ॥” 

ুত্রসস্থন্ধে কুমারিলভট তন্ত্রবা্তিকে লিখিয়াছেন__ 

দৃত্রেঘেব হি তৎ জর্ব্বং যদ্বৃত্তৌ যচ্চ বার্তিকে | 

সুত্রং যোনিরিহার্থানাং সর্ববং স্তরে প্রতিষ্ঠিতম্॥” (২৩)। 

ভাল, সুত্র কি? অর্থান্ স্ৃতে স্থচয়ৃতি বেতি সুত্রম্। যাহা অর্থ প্রকাশ করে 

বা সুচনা করে তাহাই সুত্র। সুত্র গগ্যাত্মক বাঁ পগ্ঠাত্মক হইতে পারে। 

গগ্যাত্মক স্থুত্র যেমন__ 

(১) অষ্টকে-_“ভবতেরঃ” (৭181৭৩) ; 

(২) কাতন্ত্রে-«“লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিছ্ধিঃ” € সন্ধি ২৩); 

(৩) চান্দ্রে_“শিলায়া ঢশ্চ” (8৩1৭৯) ; 

(8) জৈনেন্দ্রে পবগ্ডে ৪৮ (81১1২০৭); 

(৫) অভিনব শাকটায়নের শবাানুশাসনে-_“উতা স্বঃ (১১২)। 

(৬) ভোজের সরম্বতীকঠাতরণে_-“ভূবাদিঃ ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ”(১1১২)? 

(৭) সংক্ষিপতসারে__“বৃদ্ধিরাদৈজারালৈচোহওঃ” (সন্ধিপাদ ১)7 

(৮) হেমচন্দ্রের শব্দান্ুশাসনে-সিদ্ধিঃ স্তাদ্ বাদাৎ? (১।১।২)) 

(৯) সারম্বতে--দচার্থে ছন্ব£” (সমাস প্র ২৬); 

(১৭) মুগ্ধবোধে__“ইং কৃতে” (সন্ধ্যধ্যায় ৪); 

(১১) সুপদ্মে--দ্যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ? (সন্ধি ৪০) ঃ 

(১২) হরিনামামতে--“আগমো! বিষুঠ৮ (8) | 

(১৩) প্রয়োগরত্বমালায়-_“সিচো যডি” (বন্ধ, ১০৪)। 



উপোচ্ঘাত | ৩৫৫ 

পল্ঠাত্বক সুত্রঃ ষেমন কৌমারে-_ 

“বিভক্তয়ে! দ্বিতীয়া! নায়! পরপদেন তু। 

সমস্যন্তে সমাসো হি জ্বেযস্তৎপুরুষঃ ল চ॥৮ (চ ২৬৬ স্থু)। 

যেমন সুপদ্মে_ 
“উক্তং তিঙাদিনিদদিষ্টং মুখ্যং কন্ম ছ্বিকর্মণামূ্। 
অপ্রধানং ছুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্তা চ কন্্ম যৎ।॥” (কারক ২৫-২৮)) 

মথব। যেমন গ্রয়োগরতুমালায়-_- 

“কন্মধারয় আছ; স্যাদ, দ্বিগুস্তৎগুরষোইপরঃ। 

বহুত্রীহিরথ দ্বন্দ্বোহব্যয়ীভাবঃ ষড়ীরিতাঃ ॥৮ (সমাসবিন্তান ৮)। 

কোনও কোন স্থত্র অর্ধঙ্লোকে রচিত, যেমন কৌমারে-_“পূর্ববং বাচ্যং ভবেদ্ 
যস্ত সোইব্যয়ীভাব ইন্যতে (সমাস ২৭২), কিংবা প্রয়োগরত্মমালায়__“ন্যার্থে 

তুল্যাধিকরণসমাসঃ কর্মধারয়ঃ” (সমাসবিষ্তাস ৩০)। কোনও কোন সুত্র আবার 

পদ্ধপাদরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন-_ | 
(১) অষ্টকে-_ন্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্” (১১1৩৫) 7 
(২) কাতন্ত্রে_“নস্য তৎপুরুষে লোপ্য*” সেমাস।২৮০ )7 

(৩) চান্দ্রে--“ভঞ্জিভাসমিদে| ঘুরচ৮ (১২১০৭); 
(8) জৈনেন্দ্রে--“যৃতিজ.তিসাতিহেতিকীর্তয়ঃ” (২৩।৭৮) 

(৫) শাকটায়নের শব্দানুশাসনে-__“শরদঃ কন্মনণি শ্রাদ্ধে” (৩১৬৭); 

(৬) সরম্বতীকগ্ঠাতরণে__৭ন শ্রদ্ধা তপসাদিষু” (৩৩৭৬) 

(৭) সংক্ষিপ্তসারে__“হলাদৌ কারনায়ি ৮৮ ( সমাস ১৬৪); 
(৮) হৈমব্যাকরণে--“কুমারঃ শ্রমণাদিনা” (৩১১১৫) । 
(৯) সারম্বতে--“হরতে গঁততাচ্ছীল্যে” ( সিদ্ধান্ত চ*__আখ্যাত ১৮।৯); 

(১০) মুগ্ধবোধে_4বাচ্চাপোহইনুক্তপুংস্কন্ত” (২৫৬)) 

(১১) স্ুুপয্লে_“নিমিত্তাৎ কর্মসংযোগে” (২২৫৬); 
(১২) হরিনামামুতে-__“ম্বাদয়ঃ পঞ্চপাগুবাঃ৮” (১৯২); 

(১৩) প্রয়োগরত্রমালায়__“বিশেষণং বিশেষ্বেণ” (সমাসবিষ্তাস ৩২)। 
কেবল অনুষ্ট,পছন্দের চরণই যে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। পাণিনিতে স্মত্রিত 

ইইয়াছে--“হরতে দূরতিনাথয়োঃ পশৌ” (৩২২৫)। ইহা বৈতালীয়চ্ছন্দের 



৩৫৬ _.. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

_ একটী চরণ। প্রাগুক্ত জৈনেক্দ্রসুত্রটা শ্যেনীচ্ছন্দে রচিত। কখনও কখন একাধিক 

সত্রের মিলনে গ্লোকের একটী পাদ হইয়া থাকে, যেমন _-“বৃদ্ধিরাদৈজদেও, গ৭১" 

(ষ্টাধ্যায়ী ১/১।১-২)। এই সকল সুত্রে গ্লোক বা প্লোকাংশ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন 
সুত্রকার কি ইচ্ছাপূর্র্ক এরূপ রচনা করিয়াছেন? আমাদের মনে হয়, কখন€ 

কখন ইচ্ছাসহকারেই স্ৃত্রকার এরূপ করিয়াছেন। “স্তস্বকর্ণয়োরমিজপোঃ" 

(পা ৩২১৩) “নাসিকাস্তনয়ো খ্াধেটোঃ” (পাণ ৩২২৯) ইত্যাদি মৃত 

উপপদ বলিবার পর ধাতুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু “হরতে দুর্তিনাথয়ো! 

পশোৌ” (৩২২৫) এ স্বত্রটীতে ধাতুর পর উপপদের সঙ্লিবেশ কেন? আমরা বলিব 

_ ছন্দোইনুরোধে পাণিনি এ স্থলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। 

কেবল ইহাও নহে। অগ্টাধ্যায়ীতে স্ুত্রিত হইয়াছে_-“দিবে গ্ভাবা দিবসশ্চ 

পৃথিব্যাম্” (৬৩।২৯-৩০)। ইহা! একটী বৈদিক ছন্দঃ। “দিবসম্চ পৃথিব্যাম্ 

(অও/৩০) এই সুত্রে পাণিনি “দিবস্* না বলিয়া “দিবস বলিয়াছেন এবং 

তজ্জন্য বৃত্তিকার লিখিয়াছেন--“অকারোচ্চারণং সকারম্য বিকারাভাবপ্রতি- 

পত্তযর্থম” ৷ কিন্তু “দিবস বলিলেও ক্ষতি ছিল না। সেইজন্য চান্দে মৃত্রি 

হইয়াছে__«দিবস্ পৃথিব্যাং বা” (৫1২২৭) এবং ইহার বৃত্তিতে চত্রেগোমী 

লিধিয়াছেন__“সকারনির্দেশো। রুত্বাভাবার্থ; । ফল যদি সমান হয়, তবে 

পাণিনিতে শবলাথবের চিন্ত। নাই কেন? আমর বলি-ছন্দের অন্থুরোঠ 

তিনি 'দিবস্যস্থলে “দিবস” লিখিয়াছেন। ছন্দে স্থত্র করিবার প্রথা পাণিণির 

পূর্বেও বিষ্্মান ছিল, কারণ প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় অনেক ছন্দোবদধ 

সুর দেখিতে পাওয়! যায়। যেমন 'কেশাকেশি' প্রভৃতি পদ সাধিবার জন্য তও 

তেনেদমিতি সরূপে' (২২২৭) এবং “অন্যেষামপি দৃশ্যতে (৬।৩।১৩৭) এই পাণিনি 

সুত্রদ্বয়ের তাৎপর্য পুরাকালে শাকটায়নের খক্তন্ত্রে কবিতায় স্ত্রিত হইয়াছিল 

_ সাঙ্গেন চ সমাগমে” (৫1১১০ )। আবার যেমন_-সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘীভিবতি 

পরম্দ লোপম্” (২৪) এবং 'অবর্ণ ইবর্ণে এ (২৫) এই শার্ববন্মিক সন্ধির 

তাৎপর্য্য শৌনকের খক্প্রাতিশাখ্যে অনুষ্প ছন্দে স্ৃত্রিত হইয়াছে-_ 

* মাজল্যের জন্ত “বৃদ্ধিরাদৈচ৮ এই শৃত্রে বিখেয়াবিমর্শদোষ উপেক্ষিত হইয়াছে? মা? 

বিধেয়াবিমর্শদোষ পরিত্যাগের জন্ত শব্ধলাঘবের নিয়ম উপেক্ষাপূর্বরক পাঁপিনি পগুপোহদেও, 

না বলিয়া "অদেউ, গুণঃ* বলিয়াছেন। যাঁহাই হউক, এঞ্থলে যে ছুইটী স্ত্রে একটী চরণ হইয়া 

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 

স্পা 



উপোদ্ঘাত ৩৫৭ 

*সমানাক্ষরে সম্থানে দীর্ঘমেকমুভে স্বরম্ । 
ইকারোদয় একারম্ অকারঃ সোদয়স্তথ1 1” (২৬)। 

এমন কি তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেও ছন্দোবদ্ধ স্ত্র পাওয়া যায়। ইহার নিদর্শন 

ঘেমন_ | | 
“নাতিব্যক্তং ন চাব্যক্তমেবং ব্ানুদিঙ্গয়েং । 

পয়ঃপূর্ণমিবামত্রং হরন্ ধীরো৷ যথামতি ॥” 

ইত্যাব্রেয় আত্রেয়ঃ 1৮ (১৭1৮)। অমত্র- পাত্র । উপলেখগ্রন্থেও দেখ! যায় _ 

«পূর্ব্রোত্তরকৃতং রূপং প্রত্যাদানাবসানয়োঃ | 
ন ত্রয়াৎ সর্ধমেবান্দ্ যথানংহিতমাচরেৎ ॥৮ (৬)। 

স্ত্রের লক্ষণ লইয়া চান্দ্রগণ বলেন__ 

“মধুরাল্লাক্ষরযুতং সারবদ্ গৃঢকন্মুকম্। 
হেতুমৎ তথ্যবচ্চিত্রং ষড়বিধং স্থত্রলক্ষণম্ ॥” 

বরকচি বলেন__ 

“অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ গৃঢ়নির্ণয়ম্। 
নির্দোষং হেতুমৎ তুল্যং স্ত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৮ 

মীমাংসকগণ বলেন__ 

“লঘূনি সুচিতার্থানি স্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
সর্ববতঃ লারভূতানি স্ৃত্রাণ্যানুর্মনীষিণঃ ॥” 

এই শ্লোকটী ১1১১ ত্রহ্ষস্থত্রের ভামতীটীকায় বাচস্পতিমিশ্রকর্তক সুত্রের 
লক্ষণবিবক্ষায় উদ্ধ,ত হইয়াছে । কিন্তু বিষুধর্মোত্তরে এবং পরাশরোপপুরাণে স্মৃত 
হইয়াছে-_ 

দন্বল্লাক্ষরমসন্দিপ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। 

অস্তোভভমনবগ্ধং চ স্থত্রং সুত্রবিদেো! বিছুঃ ॥৮ 

ছন্দোবদ্ধ সূত্রে কখনও কখন ছন্দোহম্থুরোধে স্ুত্রলক্ষণের নিয়ম রক্ষিত হয় না, 

যেমন কলাপে--“সমাসান্তগতানাং বা রাজাদীনামদস্তত1” ( চ ৩৬০), অথবা 

যেমণ প্রয়োগরত্বমালার আধ্যাতবিম্যাসে-_ 

“কচিদর্থে প্রাদিযোগে হাকশ্মাণোহপি ধাতবঃ। 
সকর্মাণঃ প্রজায়ন্তে সভাং সঙ্গাজ্জনা ইব |” 



৩৫৮ ব্যাকরণর্শমের ইতিহাস 

উক্ত উদ্াহরণছয়ে অস্ধষ্টপপৃরণের জন্ত শব্দলাঘবের নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে। 

তবে এরূপ প্রসঙ্গে শর্ববর্মার ছন্দোবদ্ধ সুত্র, লইয়া টাকাকার ছূর্গসিহ 
বলিয়াছেন-_“অন্ুষব বন্ধেন সমাসস্তদ্ধিতশ্চ * বিরচিত ইহ বালাববোধার্থ:। 

শবলাঘ্ববং ন চিন্তনীয়মিতি ৮ ( চ ২৬৪ )। 

সুত্রে পদব্যবস্থার নানাবিধ নিয়ম কল্পিত হইয়া থাকে। মেইন 

বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে কতকগুলি কারিকার প্রচলন আছে-_ 

“কাধ্যাঁ কার্য্যং নিমিত্বঞ্চ ত্রিভিঃ স্ত্রমুদাহাতম্। 
কদাচিৎ কাধ্যিক্লার্ধ্যাভ্যাং কচিৎ কাধ্যনিমিত্ততঃ ॥ 

যন্ত নির্দিন্ঠতে কার্ধ্যং স কাষ্াঁ গদিতো বুধৈঃ | 

ক্রিয়তে যত্তু তত কাধ্যযমাদেশপ্রত্যয়াগমৈঃ ॥ 

যম্মাৎ পরং পরে যস্মি-স্তন্লিমিত্তং দ্বিধা মতম্। 

আকাঙ্ক্ষায়াস্ত সর্ষ্বেষামনুবৃত্তিঃ পরে ভবেৎ ॥ 

কাধ্যিণ! হন্যতে কাধ্যাঁ কার্ধ্যং কাধ্যেণ হন্যতে। 

নিমিত্বং চ নিমিত্তেন তচ্ছেষমন্তুবর্তৃতে ॥” ইত্যাদি। 

ঘাহার স্থানে কার্ধ্য হয় তাহাকে কাধ্টাঁ বলে। নিমিত্ত ছুইপ্রকার হইতে 

পারে__ প্রা নিমিত্ত ও পরনিমিত্ত । ইহাদের উদাহরণ যেমন--“ওমো! ৃম্বাদি 

উমুপ নিত্যম্” ( পাৎ ৮৩৩২) এই স্বত্রান্থসারে কুর্র্বন আস্তে” ( কুর্বনধা্তে) 

এস্থলে নকার কাষ্টাঁ, নকারের দ্বিত্বপ্রাপ্তি কার্য, নকারের পূর্ববর্তী! স্বারের হৃম্বতা 

প্রাঙনিমিত্ত এবং নকারের পরবর্তী স্বর পরনিমিত্ব। সুত্রে কাষ্যাঁ বা কার্য বা 

নিমিত্ত থাকিলে পূর্ব স্ত্র হইতে উহার আর অনুবৃত্তি হয় না। স্মৃতরাং যেটা 

বাধিত হয় না, তাহারই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। 

“কার্য নিমিত্বং কার্ধ্যমিত্যেষ নির্দেশক্রমঃ” (কোতন্র--নাম ২৪ টাকা) এই 

্তায়ান্থুসারে সাধারণতঃ সুত্রে কাষ্টা নিমিত্ত ও কাধ্য ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া থাকে। 

যেমন--“অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ” পোত ৬।১।১০১)। কারিকায় সম্ভবতঃ ছন্দোহমুরোধে 

কার্যের পর নিমিত্ত বলা হইয়াছে । কখন কখন কিন্তু কোনও অভিপ্রায়বিশে 

সুচনা করিবাব জন্য উক্ত ক্রমের নিয়ম উপেক্ষিত হইয়া থাকে, যেমন কাত 

পরিশিষ্ট ভ্রীপতি সুত্র করিয়াছেন__“বৃদ্ধিরাদেশস্ত” (সন্ধি ১)। এম্থালে উর 

নিয়মের ব্যভিচার হওয়ায় সুত্রকার স্বয়ং বলিয়াছেন_-প্রাগ বৃদ্ধিগ্রহণং মঙ্গলার্ঘম। 

ইহার ব্যাখ্যায় গোগীনাথ তর্কাচার্য লিখিয়াছেন__কাহ্যিত্বাদাদেশন্য প্রা, 



ঙ্ 
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নির্দেশো যুক্ত ইত্যাহ-_প্রাগিতি'। দোষক্ষালনের জন্য. কালাপকগণও 

[লেন_ রি 
“আদেশে! নন বক্ত,মাগ্য উচিতঃ শেষে কথং নিশ্মিত 
এঁদৌতাবিতি নিম্মিতেইপ্যভিমতে ব্যাপ্ত্যৈব বা! কিং ফলম্। 
সত্যং মঙগলহেতবে নিজকৃতে নির্ব্বিত্বসিদ্ধীপ সুনা 

গ্রস্থারন্বিবধূপরিগ্রহবিধো বৃদ্ধিঃ কৃতাঁদাবিয়ম্॥” 
কন্ত সকল স্থলেই যে কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ক্রমের উল্লজ্ঘন কর! হয় 

চাহাও নহে, যেমন__“ইকো। যণচি” (পা ৬১।৭৭)। সুতরাং 'ক্রমাক্রময়ো- 

|কিঞিৎকরত্বম এই ন্যায়ানুসারে প্রাগুক্ত ক্রমবিষয়ক নিয়মের অনিত্যতাই 

[ঝিতে হইবে। সেইজন্য হরিনামামূত ব্যাকরণের বিষুপদপ্রকরণে গোস্বামিপাদ 
লখিয়াছেন__ 

“প্রাঙনিমিত্বং তথা কাধ্যাঁ কাধ্যং পরনিমিত্তকম্। 

অত্র ক্রমেণ বক্তব্যং প্রায়ঃ সুত্রেষু সর্ববতঃ ॥ 

ক্রমাচ্চ পঞ্চমী ষষ্টী প্রথম! সপ্তমী তথ|। 
কুচি পরনিমিত্বস্ স্থানে বিষয়সপ্তমী ॥ 

কা্ধ্যপূর্ধে পঞ্চমী স্তাৎ কাধ্যস্থানে তু ষষ্টিকা। 
কার্যে তু প্রথমা বাচ্য। সপ্তমী বিষয়ে পরে॥ 

বিনাযোগে নিষেধার্থং দ্বিতীয়! কচিদিয্যতে । 

সব্বাঙ্গাসম্তবে যত্র স্বপ্লান্যঙ্গানি তত্র তু ॥” 

ক্রমভঙ্গ ব্যতীত স্থৃত্রে আরও নানাবিধ দোষ দেখা যায়। কিন্তু সে সকল 

দা কোনও না কোন উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য সুত্রকারগণের ইচ্ছাকৃত বলিয়। 
|বিতে হইবে । হাক নিদর্শন, অগ্টাধ্যায়ীতে যেমন--(১) “জ্যোৎস্নাতমিআ- 
[জিণোর্জশিয়,র্জম্বলগোমিন্মলিনমলীমসাঃ৮ (৫1২।১১৪) সুত্রে অসমস্ততাদোষ, 
কন্ত উহা! ভ্রমনিবারণের জন্য স্বীকৃত হয়; (২) কাতন্ত্রে যেমন “এ অয়॥ 

'মন্ধি ৩৫) প্রভৃতি স্থৃত্রে আচার্ধ্যবর্ধ্য দণ্ডীর মতে বিসন্ধিদোষ, কিন্ত বৃত্তিকার 
নিখিয়াছেন-_“এতেধু বিসন্ধিঃ পৃথগ যোগশ্চ স্পঞ্টার্থ:” (৩৮); (৩) আবার 

যমন--“তত্র চতুর্দীশাদো স্বরাঃ” (সন্ধি ২) সুত্রে পুনরুক্ততাদোষ। কারণ 
ঘরশঝের “স্বয়ং রাজস্ত ইতি স্বরাঃ' এইরূপ নিরুক্তিহেতু অন্বর্থ বলেই ১৪টা স্বরের 

রাম হইতেছে । উক্তিও আছে-_ 



৩৬, বটাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ব্যঙ্নান্তনুযায়ীনি স্বরা নৈবং যতো মতাঃ। 
॥ : অর্থ; খলু নির্ববাচনং স্বয়ং রাজস্ত ইতি স্বরাঃ ॥” 

সম্ভবতঃ শিশ্যবীর অনুরোধে এরূপ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে সুযেণবিদ্াটু 

 লিখিয়াছেন__“নম্ু চতুর্দশ গ্রহণং কিমর্থম, অধ্র্থবলাচ্চতুর্দশানামেব ভবিষ্ুতি। 

....**সত্যমন্তুবাদার্থমিদম্৮ (সৎ ২)। স্তরে নানাবিধ দোষ দেখিয়া বররুচিও 

বলিয়াছেন-_ 

দবিশ্লিষ্টসন্ধিভিন্নাথো গুরুধ্যাহত এব চ। 

 পুনরুক্তপদার্থশ্চ পঞ্চ দোষাঃ প্রকীত্ডিতাঃ॥” 

গুরু অর্থাৎ প্রতিপত্তিগৌরব । অব্যাণ্চিদোষাদির দ্বারা সুত্র ব্যাহত হয়। 

ব্যাকরণে স্ুত্রদ্বারা যে নিয়ম উপদিষ্ট হয়, স্থলবিশেষে কিন্ত স্মত্রেই মে 

নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে । সেইজন্য “বৃদ্ধিরাদৈচ” (১।১।১) এই ্ৃত্রের 

ব্যাখ্যাবসরে পদাস্ত চকারের কুত্বাভাব লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন_-“ছন্দোবং 

সুত্রাণি ভবস্তি”। ইহার অন্ুবাদপূর্বক মৌগ্ধবোধ সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে 

“ছন্দোবৎ ন্যুহি সুত্রাণি তদ্ বিভক্তিলুগাদিকম্। 

“সপাং সুলুক্” প্রভৃতিভি ধেঁদস্ত্রৈ ভঁবেৎ কিং ॥” 

ৃতরস্থ বিভক্তির অর্থনির্ণয় করিবার জন্ত 'ষ্ী স্থানেযোগা? (১১৪৯) 

'তস্মাদিত্যুত্তরস্য” (১১৬৭), “তম্মিন্লিতি নির্দিষ্টে পূর্ববস্ত” (১/১/৬৬)-এই 

তিনটা পরিভাষাস্ত্রের সহিত “গম্যে ৮ ও 'উপপদে ৮ এই ছুইটা বচন লইয় 

একটা প্রাচীন পরিভাষা-প্লোক আছে-_ 

“্ষণ্টী সুত্রে ততঃ স্থানে পঞ্চমী চ তহুত্তরে। 

অপ্তমী চ পরে বাচ্যে গম্যে চোপপদে ককচিং ॥” 

ংক্ষিগুসারস্থিত কারকপাদের বিশেষণবিশেষ্যভাবাং-****৮ (২০৭) সবের 

টাকায় উক্ত প্লোকসন্বন্ধে গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন_-“অয়ং শ্লৌকঃ শাস্ব্যবহারা্থ, 

সূত্রে বষ্ঠ্াদীনা মর্থান্তরেইপি বৃত্তিরিতি বিভাবনায় পাশিনিব্যাকরণস্ত প্লোকবাততিক? 

ত্রকৃতা! (ক্রমদীশ্বরেণ ) নিবন্ধঃ৮ । ব্যাত্ভূতির ক্সোকবাতিক হইতে উজ 

পরিভাষাঙ্লোর্লটা, প্রচলিত হইয়াছে। ত্রিমুনিকল্পতরুকার বেস্কটাচলের মে 

ব্যাডূতি পাপিনির শিশ্ত। ন্ৃত্রে চকারদ্বারা যাহা স্থৃচিত হয় তৎসম 

জৈনদের পরিভাষা আছে-_“চকারো। যন্মাৎ পরস্তংসজাতীয়মেব সমুচ্চিনোতি! 

ইহার প্রসার লইয়াও পরিভািত হইয়াছে__“চানুকষ্ং নান্বর্ততে' রি 
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ানুকৃষ্টেন ন যথাসঞ্খ্যম্” ( হেমহংসের গ্যায়সংগ্রহ ২/৬২-৬৩)। চকারাদির - 

অনুবত্তি দ্বারা ইঞ্টসিদ্ধি না হইলে বুঝিতে হইবে__“লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ” | 
মেইজন্য বররুচি বলিয়াছেন_ 

“বা-শবৈ শ্চাপিশৰৈ বা সুত্রাণাং চালকৈস্তথা। 
- এভি ধেঁহত্র ন সিধ্যস্তি তে সাধ্য লোকসম্মতৈঃ ॥৮ 

(কাতন্ত্র-সন্ধি ৩ স্ত্রীয় কবিরাজ )। 

হা বলেন__“যষ্ঠীবিভক্তিনির্দিষ্টং বিকারাগমুক্তং ভবতি'/পঞ্চমী বিতক্তি- 
নির্দি্টাচ্চ প্রত্যয়ো বিধীয়তে', 'ন হ্ানিষ্টার্থা শাস্ত্রে গ্রক১প্তিঃ, শুত্রেষৃষ্টং পদং 
ৃত্রান্তরাদন্তুবর্তনীয়ম ইত্যাদি। স্থৃত্রে কালাদিপ্রয়োগ ভাক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। 

সেইজন্য উক্ত হইয়াছে_স্ুত্রে লিঙ্গং সংখ্যা কালশ্চাতন্ত্রাণি” । কার্যে 
পুনরুল্লেখ লইয়া অভিযুক্তগণ বলেন__ 

দপূর্বব্িদ্ধং তু যত কাধ্যং পুনরারভ্যতে বিধৌ। 
পূর্বকার্য্যব্যুদাসায় বিশেষার্থঝ তন্তবেং ॥৮ 

(কাতন্ত্-_আৎ ৩৪৯ টাকা )। 

এই লৌকিক ন্যায়ের উপর কৌমারগণের একটা পরিভাষাও আছে--সিদ্ধে 
সত্যারস্ভে বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বা?। 

সুত্রসূহ ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। মহাভাত্তে পতঞ্জলি বলিয়া- 
ছেন_“কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্যমূ। যেনাল্লেন যত্ন মহতো মহত; 

শব্দৌঘান্ প্রতিপঘ্ঠেরন। কিং পুনস্তং ? উৎসর্গাপবাদৌ। ****** সামান্যে- 
নোংর্গঃ কর্তব্যঃ। তদ্যথা-কন্মণ্যণ” | তস্য বিশেষেণাপবাদঃ | তদ্যথা- 

'আতোহম্পসর্গে কঃ)1% (পম্পশ! )। সামান্বিশেষ লইয়া কুমারিল ভট্ট 
বলিয়াছেন-_ | 

«“অবশ্যমেব সামাম্যং বিশেষং প্রতি গচ্ছতি। 

গতমাত্রং চ তৃত্তেন বিশেষে স্থাপ্যতে ঞ্ুবম্॥৮ 

এইবূপ সামাম্বিশেষলক্ষণান্বিত নূত্রসমূহদ্ধারা বিপুলশব্দরাশি আয়ত্ত হইয়া! 

ধাকে। সেইজন্য বৃদ্ধোক্তি শুনা যায়__ 
“খযয়োইপ্ুপদেশ্ত নাস্তং যাস্তি পৃথক্তশ:। 
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামস্তং যাস্তি বিপশ্চিতঃ ॥” 

( শাবরভাহ্য--২।১।৭ )। 

৪৬ 
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ঠিক কথা। সামান্তবিশেষাত্মক সুত্র ব্যতীত প্রাচীন প্রথান্তুসারে প্রতিপদপার্ের 

দ্বারা বিপুল শব্দরাশি এখন আয়ত্ত করা কোনও মতেই সম্ভবপর নহে। সেইজসঠ 
ভাতে স্থুত হইয়াছে__“যঃ সর্ব চিরং জীবতি বর্ষশতং জীবতি। চতু্িশ 

প্রকারৈ বিদ্োপযুক্তা ভবতি-_-আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যব. 
হারকালেনেতি । তত্র চান্তাগমকালেনৈবায়ুঃ কন্গং পর্যুপযুক্তং স্যাং। তন্মাদন- 

ভ্যুপায়ঃ শব্ানাং প্রতিপত্বৌ প্রতিপদপাঠঃ1৮ (পম্পশা)। 

ব্যাকরণের স্ুত্রসমূহ সামান্তঃ প্রাগুক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও তাহার 

আবার প্রকারাস্তরে বহুধ। বিভক্ত. * | 

“সংজ্ঞা চ পরিভাষ। চ বিধি নিয়ম এব চ। 

অতিদেশোইধিকারশ্চ ঘড় বিধং স্ুত্রলক্ষণম্ ॥৮ ( গোয়ীচন্্র ১)। 

এস্থলে সংজ্ঞাদির বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

সংজ্ঞা। সংজ্ঞাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_“সংজ্ঞা খলু নামমাত্রকথনম্। 

ংজ্ঞাসূত্র লইদ্া বৈয়াকরণেরা বলেন__“সাক্ষাচ্ছক্তিগ্রাহকত্বং সংজ্ঞাসত্রত্বম 
যথা-_বৃদ্ধিরাদৈচ* (পাত ১/১/১)। এই স্ুত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 
“লোকে তাবস্মাতাপিতরো পুত্রন্ত জাতন্য সংবৃতেহবকাশে নাম কুর্বাডে 
দেবদত্তো যক্তরদত্ত ইতি। তয়োরুপচারাদন্তেইপি জানস্তীয়মস্ত সংজ্ঞেতি।."." 

এবমিহাপি। ইহৈব তাবং কেছিদ্ধ্যাচক্ষাণা আহুঃ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞাদৈঃ 

সংজ্ঞিন ইতি'*'তেন মন্যামহে যয়। প্রত্যা্যস্তে সা সংজ্ঞা যে গ্রতীয়ন্তে ছে 

সংজ্িন ইতি।” (১1১১ সুত্রীয় মহাভাস্ত)। মসৌপন্ন-মৌগ্বোধ-সাংক্ষি 

সারকাদিগণ বলেন-_“ব্যবহারার্থং শাস্ত্রে কৃতঃ সঙ্কেত; সংজ্ঞা”। অর্থাৎ ব্যবহার" 

নিষ্পত্তির জন্য শাস্ত্রে যে সঙ্কেত করা হয় তাহার নাম সংজ্ঞা, যেমন-অণও এ 

এচ ইত্যাদি । এ সকল সংজ্ঞ! গ্রন্থসংক্ষেপের জন্ত পাণিম্তাদি ব্যাকরণে ব্যব্ঘঙ 

হইয়াছে। বর্তমান ব্যাকরণদমূহের মধ্যে অষ্ঠাধ্যায়ী সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন, কি 
উহার পূর্বেও সংজ্ঞাকরণের প্রথ! বিদ্তমান ছিল। কারণ শৌনকের ধক্ 

_ প্রাতিশাখ্যে দেখা যায় যে, 'নামী' “গুরু 'লস্ু ইত্যাদিশবা সংজ্ঞারূপে ব্যব 
হইয়াছে। শৌনকের পূর্বেও মহধি-শাঁকটায়ন আবার তরীয় খক্তন্ত্ ব্যাবর/ 
শবালাঘবের জন্য বহুবিধ সংজ্ঞ। প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন__সমাসস্থলে 'মা' 

'স্বরস্থলে 'র” 'দীর্ঘস্থলে “ঘ, 'কগ্যস্থলে ঠ্য”। 'করণাস্থলে রণ; গর 
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সলেক্ষ' ইত্যাদি । ইহা দেখিয়াই বোধ হয় পুপ্্যপাদ দেবনন্দীর জৈনেজ্জ্র ব্যাকরণে 
'দমাস' স্থলে “স” দীর্ঘ স্থলে 'দী' ইত্যাকার সংজ্ঞা এবং বোপদেবের মুগ্ধবোধে 
'মাস' স্থলে সি” দীর্ঘ, স্থলে “ধধ" ইত্যাদিরূপ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 
বোপদেব দেবনন্দীকে অন্ভুসরণ করিলেও দেবনন্দী কিন্তু মহধি শীকটায়নকে 
মন্ুদরণ করিয়াছিলেন । দেবনন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কাতস্ত্রের টাকাকার ছূর্গীসিংহ 

লিখিয়াছেন__“বৃক্ষশব্দন্য 'বৃ'সঙ্কেতং 'ক্ষা'সঙ্কেতং বা কৃত্ব। ব্যবহরতো! লোকে 

কিং নাম বৈদগ্ধামন্তি ?” (সন্ধি ১৫)। পঞ্জীকারও বলিয়াছেন-__-“দ্বিবিধং হি শব্ব- 

লাঘবং তবতি শব্দকৃতমর্থকৃতং চ। তত্রার্থকতমেব লাঘবমভীষ্টম। ন হি বৃক্ষশবহ্ 

বুসন্কেতং ক্ষাসন্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো! বৈদদ্ধী কাচিদস্তি।”৮ (সণ ১৫)। কথা 

মপঙ্গত নহে। কিন্ত সংজ্ঞাকরণের এরপ প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই অন্পবিস্তর 
ন্ট হয়| থাকে । বোধ হয় ইহ! মানবচিত্তের সংস্কারগত ধর্মবিশেষ। স্মার্তগণ 
মাধাট়ী-কান্তিকী-মাধী-বৈশাখী এই চারিটী পৃিমান্থলে বলেন_-আ-কা- 
নাবৈ'। দর্শনশান্ত্রবিং পণ্ডিতগণ 'দর্শনশাস্তরস্থলে বলেন-_ দর্শন” ।- লোকেও 

সত্যভামাকে বলে__সত্যা' বা ভামা”। শব্দকৃতলাঘব অপেক্ষা অর্থকৃতলাঘব 

মে আদরণীয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধগণ বলিতেন-- 
'অর্থপাম্যেইক্ষরাধিক্যস্য ফলবিরহেহক্ষরাধিক্যমপি গৌরবমেব । ভাল, তবে কেন 
গাণিনিসম্প্রদায়ে পরিভাষিত হইয়াছে-_“পর্য্যায়শব্দানাং  লাঘবগৌরবচর্চ 
নাদ্রিয়তে” ? ইহা একটী জ্ঞাপকপিদ্ধ পরিভাষা । জ্ঞাপকসিদ্ধ পরিভাষার প্রতি- 
প্রবও আছে-__জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সব্বত্র” | 

যদ্দার বন্তজ্ঞান হয় তাহাই সংজ্ঞ।। এরূপ হইলে সংজ্ঞাকে বন্ধ! বিভাগ 
ক্রাযায়। কাতস্ত্রপরিশিষ্টের টাকায় গোগীনাথ লিখিয়াছেন-__“সংজ্ঞা চ ত্রিবিধা 
-পাবিভাষিকী, ওপলাক্ষণিকী, গপাধিকী চ; শৃঙ্গগ্রাহিতয়। প্রযুক্তা সংজ্ঞা 
গারিভাষিকী দেবদত্বাদিঃ, উপলক্ষণীভূতপচনাদিক্রিয়য়া প্রযুক্তা সংজ্ঞা 
ধপলাক্ষণিকী পাচকাদিঃ, বিদ্যমানোপাধিঘটন্বাদিন! প্রযুক্ত ওপাধিকী ঘটাদিঃ” 

(কাতত্পরিশিষ্ট_নামপ্রণ ৪)। দৃষ্টিবিশেষে আবার ইহা অন্ত প্রকারেও . 
বিক্ত হইতে পারে, ষেমন__পারিভাষিকী, নৈমিত্তিকী, ওপাধিকী। ইহাদের 
ক্গণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_“আধুনিকসংকেতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্শূন্তা 
সজ্ঞ। পারিভাষিকী, যথা চৈত্রমৈত্রাদিঃ আকাশাদিশ্চ। অনাদিসংকেতশালিনী 
ঈদগত প্রবৃত্তিনিমিত্তিকা সংজ্ঞ! নৈমিত্তিকী, যথা পৃথিবীজলাদিঃ পশুহৃতাদিশ্। 



যৌগিকী সংজ্ঞা গুপাধিকী*, যথা! পাঁচকপাঠকার্দিঃ 1৮ এ সকল বিভাগের 

মধ্যে ব্যাকরণের সংজ্ঞাসমূহ একবৃত্তিত্বহেতু সাধারণতঃ পারিভাষিকসংজ্ঞার 

অন্তভূতি হইতেছে। 
পরিভাষা । পরিভাষাম্বত্রসন্বন্ধে বৈয়াকরণদের উক্তি আছে-_সাক্ষা 

বিধিশন্ত্রতাৎপর্ধ্যগ্রাহকশান্্ত্বং পরিভাষা শূত্রত্বম্*, যথা _“বষটী স্থানেযোগা”। পরি- 

ভাষাশবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে_-“পরিতঃ সর্ব্বতে! ভাষ্যতেইনয়েতি পরি- 

ভাষা'। এইরূপ ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন_-“পরিতো ব্যাপৃতাং 

ভাষাং পরিভাষাং প্রচক্ষতে' । ভাবশর্ম। লিখিয়াছেন__'ভায্যান্তে পরিতো যম্মাং 

পরিভাষা স্ততঃ স্মৃতাঃ। অভিযুক্তগণ বলেন-__'অনিয়মে নিয়মকারিণী যা! সা পরি- 

ভাষা? । পদ্সনাভদত্ত বলিয়াছেন__“স! চ পদার্থবিবেচকাচার্ষ্যাণাং যুক্তিযুক্ত! বাক্ঠ। 

এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থবিচারজ্ শাস্ত্রচিন্তকদের যে সকল 

পরিষ্কৃত ভাষণ অবয়বার্থ অতিক্রমপূর্ব্বক গ্রন্থের অব্ক্ত অন্তুক্ত লেশোক্ত বা 

সন্দিগ্ধ অর্থ পরিস্ফুট করে তাহার নাম পরিভাষা । পরিভাষার উপযোগিত। 

লইয়। উক্ত হইয়াছে__ 
“দীপো যথা প্রভাদ্বারা সর্ধগেহপ্রকাশকঃ | 
পরিভাষ। তথা বুদ্ধ্য। সর্ববশান্ত্রোপকারিকা ॥” 

শীস্ত্রের অনেক স্থলে অনেক বাক্য ব্যর্থ বলিয়৷ উপপন্ন হয়, কিন্তু পরিভাষ। 

প্রয়োগ করিলে প্ঁ সকল বাক্য চরিতার্থ হইয়া থাকে । সেই জন্য বৈ্ভশান্ত্রেও 

লিখিত আছে_ 
“অব্যক্তামুক্তলেশোক্তসন্দিদ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ | 

পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীডূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ ॥৮ 

বর্তমানকালে আমরা অর্ণবপোতস্থ দিউনির্য়যন্ত্রের সহিত পরিভাষার 

তুলনা করিতে পারি। দিঙুনির্ণয়য্ত্র ব্যতীত নাবিকগণ যেমন অগ্রসর হইতে 

পারেন না, পরিভাষা ব্যতীত শান্তরবাখ্যাতৃুগণের অবস্থাও প্রায় তদ্রপ হইয় 

_পড়ে। শাস্ত্রের অনেক সন্দেহস্থলে পণ্ডিতগণ পরিভাষার শরণাপন্ন হন এবং 

পরিভাষাও সেই সেই স্থূলে তাহাদিগের সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে। এনে 

আমরা পতঞ্জলির ভাষায় বলিতে পারি-“যথা লোকে কঞ্চিৎ কশ্চিং পচ্ছ্তি 
এ. ৃ 

ক উপাধি ডেকে ধর্ঘঃ 



-উপোদ্ধাত, ৩৬৫ 

্ামান্তরং গমি্তামি পম্থানং মে ভবামুপদিশত্বিতি। স তস্ম! আচ্টে__অমুশ্থি্নব- 

ঢাশে হস্তদক্ষিণে! গ্রহীতব্য১ অসুষ্থিয্নবকাশে হস্তবাম ইতি। যন্ত্র তির্ধ্যক্পথো 
রতি ন তন্মিন্ সন্দেহ ইতি কৃত্বা নাসাবুপদিশ্টতে।” (€১।১।৪৯ মহাভান্ )। 
রাং স্থলবিশেষেই পরিভাষার প্রয়োগ হইয়। থাকে। সেইজন্য জৈনগণ বলেন 
_দ্যায়া; স্থৃবিরযষ্টিপ্রায়াঃ [্তায়সংগ্রহ ৩১৮)। ন্যায় অর্থাৎ পরিভাষা । অন্যত্র 

ক হইয়াছে__ণন্যায়ো হি স্থবিরদণ্ডবৎ কচিদাদ্রিয়তে কচিন্নাদ্রিয়তে”। কেবল 

ঢাকরণে নহে, প্রাতিশাখ্যেও পরিভাষার প্রচলন ছিল; যেমন বাজসনেয়িশাখায় 

মিকষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োঃ সঙ্গিকৃটস্ত' (শু* প্রাণ ১১৪৪), “পৃর্বোত্বরয়োরুত্তরস্থ' 

শু প্রাণ ১8৫), “বিপ্রতিষেধ উত্তরং বলবদলোপে" (শুণপ্রাৎ ১৫৯) ইত্যাদি । 

পরিভাষেন্দুশেখরের প্রারস্তে উক্ত হইয়াছে_“প্রাচীনবৈয়াকরণতস্তে 

চনিকানি * অত্র পাণিনীয়তন্ত্রে জ্ঞাপকন্ায়সিদ্ধানি 1 ভায্যবাত্তিকয়োরুপ- 

নবদ্ধানি যানি পরিভাষারূপাণি তানি ব্যাখ্যায়ন্তে” । এস্থলে বৈগ্ভনাথ পায়গুণত- 

হোদয় তদীয় কাশিকায় লিখিয়াছেন-_“জ্ঞাপকেত্যস্ত প্রায়েণেত্যাদিঃ! তথা চ 

[চনিকানামপি তৎসহচরিতানাং সংগ্রহঃ।"'"তত্রৈতচ্ছাস্ত্রীয়লিঙ্গং জ্ঞাপকম্। 

[ভচ্ছান্রলোকতন্্াস্তরপ্রসিদ্ধযুক্তি হ্ঠায়ঃ।” এই সকল কথা হইতে উপপন্ন 

ইতেছে যে, পরিভাষা! তিন প্রকার__ 

(১) জ্ঞাপকদিদ্ধা, যেমন-_সংজ্ঞাপৃর্বকে। বিধিরনিভাঃ” ; 

(২) স্যায়মূল। বা ন্যায়সিদ্ধা, যেমন_-“একদেশবিকৃতমনম্যবৎ? ; 

(৩) বাচনিকী, যেমন-বিপ্রতিষেধে পরং কাধ্যম্ঠ 

জ্জাপকসিদ্ধ পরিভাষ! দ্বিবিধ হইতে পারে-_লিঙ্গবতী-কিংবা বিধ্যঙ্গশৈষ- 
টতা। উভয়বিধ পরিভাষাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

“একস্থ; সবিতা দেবো যথা বিশ্বপ্রকাশক2। 

তথা লিঙ্গবতী শান্্রমেকস্থাহপি প্রদীপয়েৎ ॥ 

একাইপি পুংশ্চলী পুংসাং যখৈটৈকং প্রযাতি হি। 

বিধ্যঙগশেষভূতা সা বিধিং প্রত্যন্থুগচ্ছতি ॥% 

্তী পরিভাষাসম্বন্ধে একটা উক্তি আছে_“য একত্র গৃহীতস্ধ সতী 
শীত শা শি - - ১০ শিপ পতিত শি ৮২ পা শীাশীশীশ্াীটাীািশাশাশীর্ি 

এ _বাচনিকানি সুত্রাদিরপেণ পঠিতানি। 

রী £ “ন্তায়সিন্ধাজ, জ্ঞাপকমিদ্বন্ত প্রাবল্যেনাভ্যহিতত্বাজ, জ্ঞাপকশবশ্ত ছন্দে পুর্বব- 
৩৪1৮ শা 



৩৬৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

প্রদীপবৎ সর্বশান্ত্রমভিজ্বলয়তি সা লিঙ্গবতী', যেমন-_উপাদয়োইব্যুংপর্নানি 

প্রাতিপদিকানি'। বিধ্যঙ্গশৈষভূতা ছুই প্রকার হইতে পারে-_যাহা৷ কোন 

বিধির অঙ্গভূত, আর যাহা বিধিশেষভূভ। এই সকল বিষয় বুঝাইবার জু 

"ইকো গ্রণবৃদ্ধীনৃত্রের ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন-_-“পরি সর্বশানত 

উপযুক্ত! বাণী ভাষা সা পরিভাষা। সা চ লিঙ্গবতী বিধ্যঙ্গশৈষভূত! চ। 

যা! লিঙ্দ্বার৷ ভাবেনোপধুজ্যতে সা লিঙ্গবতী। যা সর্বৈর্বব বিধিবাক্য উপ- 

যুজ্যতে সাইপরা। সাহপি কাচিদ্ বিধেরঙ্গভূতা যাং বিনা বিধিবাক্যারৰ 

প্রবর্ততে, যথা__'আদেঃ পরস্ত” (১১1৫৪) ইতি। নহি তদ্বিনা 'ঈদাসঃ 

(৭২৮৩) ইতি প্রবর্ততে। কাচিদ্ বিধিশেষভূতা। 'বিপ্রতিষেধে পরম” 

(পাণ ১8২) ইত্যবিরোধে বৃক্ষেদ্িত্যাদৌ ঞঝল্যেত্বম্” ( পা ৭৩১০৩) 

অব্যাহতমেব। বিরোধবিষয়ে তু এত্বাৎ পরং কারয়তীতি।” (ভাষাবৃত্তি 3১৩)। 

কাতস্ত্রের “আগম উদনুবন্ধঃ ব্বরাদন্ত্যাৎ পরঃ” (নাম ১৬) এই পরিভাধাুত্রীয় 

টাকায় দুর্গসিংহও লিখিয়াছেন__«***পরিভাষা ৷ যত্র যত্র লিঙ্গমস্তি তেন তেন 

সহৈকবাক্যতামাপদ্ভমানা৷ বিধ্যঙ্গশৈষভূতোচ্যতে । অথবা নানাদেশাবস্থিতাণি 

সর্ববাণ্যেব কার্য্যাণি লিঙ্গান্যুৎপাগ্ৈকদেশস্থৈব নিষময়তি; যথা প্রদীপ; 

সর্ববতোহবস্থিতান্ ঘটাদীন্ প্রকাশয়তি তথোদ্দেশং সংজ্ঞাপরিভাষে ইত্যুতয়ধা" 

ইপি লিঙ্গদ্বারেপৈব প্রবর্তৃতে লিঙ্গমাত্রাশ্রয়ত্বাদ্ লিঙ্গবতীয়মুচ্যতে । তৎপুনরস্য 

লিঙ্গমুদম্ুবন্ধা আগমে। ধুটু স্বরাদ্ ঘুটি ম্ুরিত্যেবমাদিযু।” অষ্টাধযায়ীর 

“বিপ্রতিষেধে পরং. কাধ্যম্ঠ (১1৪২) স্ুত্রের কাশিকায় বৃত্তিকার জয়াদিতা 

লিখিয়াছেন-_“তুল্যরগ্গুবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র ঘো প্রসঙ্গাবন্ার্থাবেকন্্িন্ 

যুগপৎ প্রাপ্ন,তঃ স তুল্যবলবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। তশ্মিন্ বিপ্রতিষেধে পরং 

কাধ্যং ভবতি।” পূর্বর্মীমাংসায় এই সুত্রের ম্যায় একটা. জৈমিনীয় সু 

আছে__«পৌর্ব্যাপর্য্যে পুর্ব্দৌর্বল্যং প্রকৃতিবং” (৬1৫৫৪)। এ সহ 

একটা প্রাচীন কারিকাও আছে__ 

৪পূর্ববাৎ পরবলীয়ন্ত্ং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। 

অন্যোন্তনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ ॥” 

শায়মালাবিস্তরে মাধবাচার্ধ্য উক্ত জৈমিনীয়স্থত্রের মৌলিক তত্ব দেখাইবার 

জন্য অধ্যাসভান্তের. উপর ভামতীর তাৎপর্ধ্যানুসারে বলিয়াছেন-_“উৎপপ্ণ' 

মানং চোত্তরজ্ঞানং ক্ববিরু্ধন্ত পূরববজ্ঞানত্ত বাখেনৈবোৎপ্তে । নম নিরপেক্ষ 
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সমানত্বাৎ পূর্ববজ্ঞানমেবোত্রস্ত বাধকমন্ত্িতি চেং? ন! পূর্ধজ্ঞানোৎপত্তি- 

দশায়ামবিষ্মানন্যোত্বরজ্ঞানস্ত বাধ্যত্বাযোগাৎ। উত্তরকালে তু স্বয়ং বাধিতং 
ূর্বজ্ঞানং কথমুত্বরস্য বাধকং ভবে ?” মনে হয়, 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো 

রন: এই লৌকিক ন্যায়ই ইহার মূল। সম্ভবতঃ উক্তন্তায়বশতঃ 'যথোত্তরং 
মুনীনাং প্রামাণ্যম্ত এই বচনটাও প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

পাণিনিসম্প্রদায়ে নিয়জিখিত পরিভাষাগুলি জ্ঞাপকসিদ্ধ__ 

উণাদয়োইব্যুৎপন্গানি প্রাতিপদিকানি। 

কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ধস্যাপি গ্রহণম্। 
সর্ব্বো ছ্বন্দবো বিভাষৈকবদ্ ভবতি। 

বিক্রণেভ্যো। নিয়মো বলীয়ান্। 
অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙে * | 

অস্তরঙ্গানপি বিধীন্ বহিরঙ্গে। লুগ বাধতে ণ'। 
বার্ণাদাঙ্গং বলীয়ো ভবতি। 

অকৃতব্যহাঃ পাণিনীয়াঃ। 

প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গ বিশিষ্টস্াপি গ্রহণম্ || 

গতিকারকোপপদানাং কৃপ্ঠিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক্ স্থুবুৎপত্থেঃ । 
স্বরবিধো ব্যঞ্জনমবিষ্যমানবং | 
হল্ম্বরপ্রাপ্তো ব্যঙ্জনমবিষ্ঠমানবত। 

* স্থলবিশেষে লোকব্যবহারবশতঃ ইহ! লোকন্ায়সিন্ধও -£ইন্ডে পারে। সেইজন্ 
দধানুকৌ মুদীর টিগ্লণীকাঁর লিখিয়াছেন__“মন্গয়্োহযং প্রাতরক্ধায় -পূর্ববং স্বশরীরকার্ধ্যাণি 

+রোতি ততঃ জুম্বদাং ততঃ সম্বন্ধিনামিতি ( মহাঁভা স্ব, কীল্হর্ণ গ্রথমথণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য) 

পোকন্ায়সিদ্ধেয়ং পরিভাষা! শাস্ত্রে-স্রিন্নপ্যাশরয্ণীয়েতি “বাহ উঠ) (পা* ৬৪১৩২) ইত্যুঠ.- 

গ্রহণেন জ্ঞাপ্যতে”। অস্তরজ্গবহিরঙ্গ কার্যে নির্ণয় লইয়। কাতস্ত্রের বলাবলমুত্রে উক্ত হইয়াছে_- 

্রকতে: পূর্ববং পূর্ববং স্তাদস্তরঙ্গম্”, “প্রকুত্যাপ্রিতমস্তরঙমূ*, “প্রত্যয়াত্রিতং বহছিরজম্দঃ 
অন্লাশিতমস্তরজম্ণ “বহ্বাত্রিতং বছিরজ্জম্*। “একাভ্রিতম্তরঙ্গম” এবং “উতয়াপ্রিতং 
বাইরঙুম্গ। 

1 মতান্তরে ইহ স্ত্রীয়বচননিষ্পক্স | এ সম্প্রদায় বলেন-_-“ভা্করীতা! বাচনিক এবারমর্থঃ) 
; কৌমারসম্প্রদায়ে গ্রাতিপদ্ধিকার্থে 'লিঙ্শব প্রচলিত বলিয়! তাহাদের মধ্যে 

পরভাষাটার পাঠ হইয়াছে- “লিগ এ্রহণে লিজবিশিষ্টন্তাপি গ্রহণম্।” 
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নিরমুবন্ধকগ্রহণে ন সান্ুবন্ধকস্থ | 

সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ | 

প্রকৃতিগ্রহণে গ্যধিকস্যাপি গ্রহণম্। 

সংজ্ঞা পূর্ববকবিধেরনিত্যত্বম্। 

কচিদ্ বিকৃতিঃ প্রকৃতিং গৃহ্াতি। 

নান্থুব্ধকৃতমনেকাল্ত্মম্। ইত্যাদি। 

ম্ঠায়সিদ্ধা বা ন্যায়মূলা৷ পরিভাষা ব্যাকরণে এবং শাস্তান্তরেও প্রযু 

হইয়া থাকে। ভট্টোজির সিদ্ধাস্তকৌমুদীস্থ “জরায়া জরসম্যতরম্যাম্” (৭11১৭) 

স্বত্রের বৃত্তিভাগে উক্ত হইয়াছে_“একদেশবিকৃতস্যানন্যত্বাজ, জরাশব্ 

জরস্...৮ ইত্যাদি । ইহার তাৎপর্ধ্য দেখাইবার *জস্ত, বাসুদেব দীক্ষিত 

বলিয়াছেন-__“ছিন্নেহপি পুচ্ছে স্বা শ্বৈব ন চাশ্বো নচ গার্দভ ইতি স্যায়াদিডি 

ভাবঃ1৮ পস্থানিবদাদেশোইনন্বিধৌ” (১১৫৬) স্বত্রের উপর কাত্যায়ন 

বলিয়াছেন__«“একদেশবিকৃতস্তানন্যত্বাৎ সিদ্ধম্”। ইহার ভাস্তে উক্ত হইয়াছে 

শ্বা কর্ণে বা পুচ্ছে বা ছিন্ে শ্বৈব ভবতি নাশ্বো ন গর্দতঃ”। এই 

ভাস্মোন্তি দেখিয়া তন্্রবার্তিকে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন_ন হি গো গড়ন 

জাতে বিষাণে বা ভগ্নে গোত্বং তিরোধীয়তে” (২1১৩৪ )। আবার এ গ্রন্থের 

অন্থাত্র উক্ত হইয়াছে__“ন হি কেবলভোজী দেবদত্তোহন্ঠৈঃ সহ পংক্ত্যাং ভূঞ্জানো- 

ইন্ত্বং প্রপছ্ণতে” ৷ এই সকল দেখিয়া তত্বকৌমুদীতে বাচ্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন 

__দন হি পাণৌ বৃক্ণে জাতে বা স্তনাদৌ মহত্যবয়বে যুবতি ভাতা মৃতা ব 

ভবতি” (১৮)। ৮একদেশবিকৃতমনম্যবং” এই প্রাচীন পরিভাষাটাই এ সকল 

উক্তির অবলম্বন। ” 
ম্যায়সিদ্ধ পরিভাষ! দ্বিবিধ__লোকন্যায়সিত্ধ এবং যুক্তিসিন্ধ | লোক" 

ম্ঠায়সিন্ধ পরিভাষা, ষেমন-__ 

কাধ্যমন্ভবন্ হি কাষ্যাঁ নিমিত্ততয়! নাশ্রীয়তে । 

গৌগমুখ্যয়ো মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয়ঃ *। 

একযোগনিষ্ধিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ সহ বা নিবৃত্তিঃ। 
রিলিস রী তিন নি ০০

০8 এ 

* গগুণাদাগতো। গৌণঃ | মুখমিব প্রীধান্তাদসুখ্যঃ? (দণ্ডনাথ)। গৌপমুখ্যসবন্ধে উক্ত হইয়াছে 

"ক্রুতিঙাত্রেণ ঘত্রান্ত তাদর্ধ্যমবসীয়তে | 

তং মুখ্যমর্থং মন্ততস্তে গৌণং বত্োপপাদিতম্ ॥* 
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একদেশবিকৃতমনম্যবৎ *। 

অন্তরঙ্গাদপ্যপবাদো বলীয়ান্ +। 
সুত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রম | । ্ 
বহুত্রীহৌ তদ্গুণসংবিজ্ঞানমপি। 
প্রধানা প্রধানয়োঃ প্রধানে কার্যযসংপ্রত্যয়ঃ | 
অবয়বপ্রসিদ্ধে: সমুদায়প্রসিদ্ধি বলীয়সী। 
পর্জন্যবল্লক্ষণপ্রবৃত্তিঃ $। 

নিষেধাশ্চ বলীয়াংসঃ | ইত্যাদি । 

রর যুক্তিসিদ্ধ পরিভাষা যেমন-__ 
অনেফাস্তা অন্ধুবন্ধাঃ। 

অর্থবদ গ্রহণে নানর্৫থকম্তয | 

পূর্ববপরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্বরোত্তরং বলীয়ঃ ** | 
পুরস্তাদপবাদ! অনন্তরান্ বিধীন্ বাধস্তে নোত্বরান্। 

মধ্যেইপবাদাঃ পূর্ববান্ বিধীন্ বাধস্তে নোত্তরান্। 
অপবাদো যদ্যম্তাত্র চরিতার্থস্তহ্যন্তরঙ্গেণ বাধ্যতে। 

০৮৩ ০ শশশিশিশী শপ্প পাশ সপ িীশীিিীশিিিীশ্্াশীাাশ্পাা শী শা শশা টি শত প্পিশিশটি ০ শীত 

* মতান্তরে ইহা সুত্রনিষ্পন্ন বলিয়! গৃহীত হয়। ১1৪1২ সুত্রীয় ভাষ্যবার্তিকাঁদি জুষ্টব্য । 
1 অপোগ্তে বাধ্যতেহনেনেত্যপবাদঃ | যেন নাপ্রাপ্তে যো বিধিরারভ্যতে স 

ঠাপবাদঃ।+ 

1; কৌমারগণ বলেন__হুত্রে লিঙ্গং সংখ্যা কাঁলশ্চাতন্ত্রাণি' ( কুলচন্ত্র-_-২২০ চ* নুক্স)। 
|মন্প্রদায় বলেন-_“্ত্রে লিঙ্গ বনাগ্যগ্রামাণ্যমবিবক্ষাতঃ, ( সরম্বতীকঠাভরণ ১২৬৪ )। 

$ পতঞ্জলি বলিয়াছেন_-“কৃতকারি খবপি শান্ত্রং পঞ্ছন্তবৎ। তদ্ যথা গর্জন্তে। 

দূনং পূর্ণং চ সমভিবর্ষতি'"' 1” (১1২।৯ ভাষ্য)। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়! তগবান্ 
বাচার্য ২৩1৪২ সুত্রের শারীরক ভাস্তে ইহার প্রপঞ্চ করিয়াছেন। জৈনগণ বলেন__ 

ধ্বণপ্রবৃততির্জলে স্থলে চ বর্ষতীতি ভ্তায়াং। কণ্ঠীভরপের হৃদয়হারিণীতে দণ্ডনাথ 

খ্যাছেন--থা পর্জনস্থো জলপূর্ণ, চাতিবর্ষতি, তথা লক্ষণমসিদ্ধে সিদ্ধে চ কার্ধ্যে কচিৎ 

তে (১/২১২৬)। ইংরাঁজীতে পর্জন্তপ্রবাদটী তঙগিমাস্তরে ব্যক্ত হইয়াছে__€1)9 1917 

[81786 00 ১9 1180169008 80 0) 001121169008), 

** এই পরিভাষাটীর স্থলে কৌমার সম্প্রদায়ে গ্রচলিত হইয়াছে-_'উৎসর্গাপবাদয়ৌরপ- 

বিধি ববান্, পূর্ববাপরয়ো£ পরবিধি ববান্, পরাস্জিত্যম্ নিত্যানিত্যয়ো নিত্যঃ+ ইত্যাদি 
৪৭ 



৩৪৯ ... ব্যটাকরণবর্শজের ইতিহাস 

...- উভয়নির্দেশে পঞ্চমীনির্দেশো বলীয়ান্। 
প্রকৃতিগ্রহণে যঙ্লুগস্তস্তাপি গ্রহণম্ *। 
বিধৌ পরিভাষোপতিষ্ঠতে নান্ুবাদে। 
বিধিনিয়মসস্তবে বিধিরেব জ্যায়ান্। 
সামান্থাতিদেশে বিশেষানতিদেশঃ | 

শ্রুতানুমিতয়োঃ শ্রুতসন্বদ্ধো! বলবান্ ৭'। 

লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্ৈব গ্রহণম্। 

অনির্দিষ্টার্থাঃ প্রত্যয়াঃ স্বার্থে 
যোগবিভাগারিষ্টসিদ্ধিঃ || 

পদগৌরবাদ্ ষোগবিভাগো! গরীয়ান। ইত্যাদি । 
বাচনিকী পরিভাষ। অর্থাৎ 'বচনরূপেণ পঠিত। পরিভাষা”, যেমন,__ 

যত্রানেকবিধমাস্তধ্যং তত্র স্থানত আস্তব্যং বলীয়; (১) । 

বর্ণাশ্রয়ে নাস্তি গ্রত্যয়লক্ষণম্ (২)। 

সর্বেষ বিখয়ম্ছন্দসি বিকল্পস্তে €৩)। 
পেীিশিশশত তি - শিট 

* কৌমারসম্প্রদায়ে যঙও অর্থে 'চেক্রীধিত,পদ প্রসিদ্ধ। সেইজন্ উ্ত হইয়াছে_ 

*প্রক্কৃতি গ্রহণে চেক্রীধিতলুগন্তশ্তাপি গ্রহণম্” ৷ ভোঁজদেবের সরদ্বতীক্ঠাভরণ নামক ব্যাকরণ? 

শজ্রিত হুইয়াছে--গ্রকৃতি গ্রহণে যঙলুগত্তস্তাঁপি? (১1২৭৭)। | 

+ ফৌমারসম্প্রদায়ের বলাবলশত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে-_-“শ্রতাসুমিতয়ো: শ্রোতমনঘধ! 

বলবান্ত। “প্রত্যক্ষা্ছমিতয়োঃ গ্রত্যক্ষবিধি বলবান্প-ইহাও বলাবলমুত্র ৷ . তাহাদের 

পরিভাযাশুত্রে পঠিত হইয়াছে_-“আখ্যাতানাখ্যাতযোরাখ্যাঁতং বলীয়ঃ* এবং “অুশিষ্টান, 
শিক্টয়ো রঙ শিষ্টং গ্রমাণম্” ৷ কৌমারদের বলাবলনৃত্র পাঁপিনিসম্প্রদায়ে পরিভাঁষার অন্তর্গত 

$ গ্রতিপত্তিগৌরবাদি বর্জান করিবার জন্ত স্তরে যৌগবিভাগের প্রথা আছে। যোগ" 

বিভাগ শবে অর্থ হুত্রবিভাঁগ | শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যাঁয়__“ একনুত্থপদস্ত ).অ্য়ং বিছি্ 

( অন্তনুত্রপদেন ) অন্বয়ং কৃত্ব! গৃথক্ সুত্রকরণং যোগবিভগঃ» | এ 
0১) শহ্থানেহস্তরতমঃ,+ (১1১1৫ ) নুত্রীয় ভাক্কাঁশিকাঁদি ডরষ্টব্য ॥ _ 

(২) *প্রত্যরলোপে গ্রত্যয়লক্ষণম্” (১1১1৬২) সুত্রীয়ভাত্ত ত্রষটব্য | রি 

(৬ “ফতীযুক্তং......”( ১৪1৯) এবং প্ব্যত্যয়ো বুলম্” (৩1১৮৫ শনি $ 

তৎসংক্রান্ত ভাস্ক দ্রষ্টব্য । বৈদিক বিকল্টাত। লইয়| ভাগে স্বত হইয়াছে-_ | 

“সুপ তপু গরহলিঙগনরাণাং কালহলচ শ্বর কর্ৃষঙাং চ। | 

রর াত্যামিজ্ছতি শান্ত্রকূদেষাং সোঁছপি চি সিধ্যতি বাছলকেন ॥” টান 



(৪) 

উপোদ্ঘাত শখ 

একদেশবিকৃতমনন্যবং (8)। 
পুনঃপ্রসঙ্গ বিজ্ঞানাং সিদ্ধম্ (৫) । | 

সকদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেৰ (৬)। 
অনিনম্মন্-গ্রহণাগ্যর্থবত! চানর্থকেন চ তদস্তবিধিং প্রযোজযস্তি (৭)। 

প্রত্যয়গ্রহণে চাপঞ্চম্যাঃ (৮)। 

স্ত্রী প্রত্যয়ে চান্ুপসর্জনে ন (৯)। 
যন্মিন্বিধিস্তদাদা বল্গ্রহণে (১)। 
বিভক্কো লিঙ্গ বিশিষ্টাগ্রহণম্ (১১) । 
উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তি বললীয়সী (১২) । 

প্রত্যয়াপ্রত্যয়য়োঃ প্রত্যয়ন্তয গ্রহণম্ (১৩) । 

পূর্বত্রাসিদ্বীয়মদ্ধিতধে ( অথব। ) পূর্ববত্রানিদ্ধীয়মদ্দির্বচনে (১৪)। 

অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যান্তে বৈয়াকরণাঃ(১৫)। 
শাপলা শশা টিটি শশী তাত তত ২৩০৯ 2৬852 শতশত শত তি ৮ শিক ও পা পেটা? টিপা ক পি কউ পাপা কাপ ৮ পাপ সপ তপন 5৭. 

“স্থানিবদাদেশোনল্বিধো” (১1১৫৬ ) স্ত্রীয় দশম বাঙ্ঠিক ও ভায়াদি ডরষ্টব্য। 

ম্াসতরে ইহা লোকন্তায়পিন্ধ পরিভাষা । দৃষ্টিভেদে এইরূপ মতভেদ হইয়াছে । 
(৫) 

(ষ্) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১৭) 

(১১) 

(১২) 

বশীনসী*। 

(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

“বিপ্রতিষেধে'** (১৪1২) স্থত্রের ভাস্ত ভুষটব্য। 

"স্থানিবদাদেশো..'” এবং পবিপ্রতিষেধে'** সুত্রীয় ভাস্ত ড্টব্য। 

“যেন বিধিঃ .'* (১১৭২) শুত্রীয় ২৮বার্িকের ভাগ দরষ্টব্য। 

“যেন বিধি+...৮ ( ঈ১।৭২) হুত্রের ২৮ বার্তিক দ্রষ্টব্য । 

প্মুউঃ.'.* (৬১1১৩) এই সুত্রীয়ভাস্ে তৃতীয় বা্তিকের ব্যাখ্য। হইতে ইছা উদ্ভূত । 
“যেন বিধিষ্তদন্তশ্য" ( ১1১৭২ ) এই স্থাত্রের উপর ইহ! ২৯ বাত্তিক। 

“যুবোরনাকৌ” (৭1১১) সুত্রের উপর ত্রয়োদশ বাণ্তিক এবং ভায় জষ্টব্য। 

কৌমার সং্জ্দায়ে ইহার পাঠান্তর হইয়াছে--“উপপদসিদ্ধেঃ কারকসিদ্ধি 

কালাপকদের মধ্যে একটী উক্তি আছে-_ 

“নমোযোগে ক্রিয়া শৃন্তে চতুর্থী সম্মতা বুধৈঃ | 
করোত্যর্থবিবঙ্ষাপ্নাং দ্বিতীয়া তত্র নিশ্চগা ॥” 

"অলন্ত” ( ৬1৪1১) শুত্রের ভান্ত ্রষ্টব্য | 
“সর্বস্ত ঘে* (৮1১1১) ্ৃত্রের ভায় ভ্রষ্টব্য। 

কীল্ধর্ণের মতে এই পরিভাষাটী তৃতীয় এবং চকুর্ু*শিবশৃত্রের তান্ঠ হইতে 
টগর হইয়া থাকে । লোকে কিন্তু ইহাকে ব্যাড়ীর পরিভাধা বলে। 



৩২ - ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিপ্রতিষেধে পরং কাধ্যম্ (১৬)। ইত্যাদি । 

বাচনিকী পরিভাষা! নানাবিধ হইতে পারে, যেমন- স্ুত্রনিষ্প্ন, সূত্রে 

বচননিষ্পন্, সুত্রেতরবচনাত্মক, সুত্ররূপে পঠিত ইত্যাদি। স্ুত্রনিষ্পন্ন পরিভাষা 

যেমন-_প্যত্রানেকবিধমান্তরধ্যং তত্র স্থানত আস্তরধ্যং বলীয়ঃ” | স্ত্রেতরবচননিশপ 

পরিভাষা যেমন-_“সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব।” সত" 

তরব্চনাত্বক পরিভাষা যেমন_-“উপপদবিভক্তে? কারকবিভক্তি বলীয়সী”। 

সৃত্ররূপে পঠিত পরিভাষা অর্থাৎ পরিভাষাসুত্র। ইহার নিদর্শন, কাত 

যেমন-_“আগম উদনুবন্ধঃ স্বরাদস্ত্যাৎ পরঃ৮ (নাম ১৬), “উণাদয়ো ভূতেহপি? 

( কৃৎ ৩১২), “ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ” € কৃৎ ৩১৩)। পাঁণিনীয়তন্ত্রে ইহার নিদর্শন 

যেমন_-বিগ্রতিষেধে পরং কাধ্যম্ণ? (১1৪।২)ইকো গুবৃদ্ধী” (১।১।৩),আগ্া্ 

টকিতৌ” (১৯৪৬ ), “অলোইস্তযস্ত” (১১৫২ ), “আদে; প্রস্থ (১1১৫৪) 

এ্ডিচ্চ” (১১1৫৩), “মিদচোহস্ত্যাৎ পর” (১1১৪৭ ), “ষষ্ঠী স্থানেযোগা” * 

(১1১৪৯), “স্থানেহস্তরতমঃ” (১1১৫০), পতন্মিক্সিতি নিদ্দিষ্টে পূর্বস্ত' 

(১1১৬৬), “তস্মাদিত্যুত্তরস্তয”' (১1১৬৭ ), «“আনেকাল্শিৎ সর্ববস্য” (১1১৫৫) 

ম্বরিতেনাধিকারঃ” (১৩1১১) ইত্যাদি । এতন্মধ্যে কতকগুলি পরিভাষামূ: 

অগ্টাধ্যায়ীর উপযোগী করিবার জন্য স্বয়ং পাঁণিনিকর্তৃক রচিত হয়, যেমন- 

“আদ্যান্তৌ টকিতৌ”, আর কতকগুলি তিনি প্রাটীন বৈয়াকরণতন্ত্ হইতে 

সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন, যেমন_-ইকো গুণবৃদ্ধী”। 

পূর্ববপ্রচলিত পরিভাষাসমূহের যোগবিভাগ করিয়া! এবং পাণিনির কব 

গুলি পরিভাষাস্থত্র লইয়! শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ে হ্মচন্দ্রম্থরি অনেক পরিভাধ 

প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন__ 

স্বং ূপং শবস্যাশব্দসংজ্ঞ। (১)। 

নি
 শশা শশা পাশাপাশি টি 

০ 

শে পপীপশীশাটিপপীশিশীশাী 

(১৬) ভোজদেবের সরম্বতীকঠাভরণ-নাঁমক ব্যাকরণের হৃদয়হারিণী বৃত্বিতে দও' 

লিখিয়াছেন__€বিপ্রতিপূর্বাৎ সিখেঃ কর্ণব্যতীহারে ঘঞ.. অন্টোস্তগ্রতিষেখো! বিগ্রতিধে 

ম চ বিরোধিনো স্তল্যযে। ধু'গপদুপস্থানাদেকত্রানেকক্র বাঁসস্তবে তি ভবতি। তশ্সিন্ বিগ্ 

ষেধে যৎপরং শান্ত্রং তৎ কর্তব্যম্।” (১।২1১১৯)। 

* বাঁজসনেধিগ্রাতিশাখ্োও স্বত হইয়াছে_হটী স্থানেযোগা' (১১৭ )। 

(১) ইহা পাঁপিনির ১১৬৮ সুত্র । 
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আন্তস্তবদ্দেকম্মিন (২)। 

ভাবিনি ভূতবছুপচারঃ (৩)। 

সিদ্ধে সত্যারস্ভে। নিয়মার্থঃ (৪)। 

বার্ণাৎ প্রাকৃতম্ (৫)। 
প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকয়োঃ প্রাকরণিকন্তৈব। 

উপসর্গে! ন ব্যবধায়ী। | 

পূর্ধবং পূর্ব্বোস্তরপদয়োঃ কার্ধ্যং কার্ধাং পশ্চাৎ সন্ধিকারধ্যম্ | 

সংজ্ঞা ন সংজ্ঞান্তরবাধিকা । 

অনিত্যে। ণিচচুরাদীনাম্। 
ধাতবোহনেকার্থাঃ (৬)। 

গত্যর্থ। জ্ঞানার্থাঃ (৭)। 

(২) ইহা পাঁণিনির ১১২১ সুত্র 

(৩) ইহা ৩।৩।১৩২ পাঁণিনীয় স্থাত্রের তাৎপর্য । উক্ত ন্য।য়ের প্রয়োগ ধেমন_“অস্ক 

সরশ্য শাটকং বয় | মহাভায্তে আছে--“কশ্চিৎ কঞ্চিৎ তন্তবাঁয়মাহছ-_“মশ্থ হুত্রস্ত শাটকং বয়, 

ইতি। সপশ্ততি-“ষদি শাটকে| ন বাঁতব্যঃ, অথ বাঁতব্যো ন শাটকঃ শাটকো বাঁতব্যশ্চেতি 

বিপ্রতিষিদ্ধমূ। ভাবিনী খবস্ত সংজ্ঞাভিপ্রেতা ৷ স মন্তে বাতব্যো__যন্টিক্ন,তে শাটক ইত্যেতদ্ 

ভবতি। ইতি |” (১1১৪৫ )। আব|র যেমন-“ভাঁধ্যাং বিন্দেত নগ্সিকাম্ঃ ( উদ্ধাহতবে 

রথুননননধূত প্রমাঁণ )। এ স্থলে বিবাহের পূর্বেই পাত্রীকে ভাধ্য! বলা হইল। নগ্লিকাম্ অগ্রাপ্ধ- 

স্কাম্। 

(৪) কাতন্্রসম্রদায়ে পরিভ[ধিভ হুইয়াছে-_“সিদ্ধে সত্যারস্তো বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকাঁয় 

বিকল্পায় বাঃ । 'পূর্ববসিত্ধং তু যৎ কাঁ্যম্*'"''" ইত্যাদি শ্লোক ৩৭১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। 

(৫) ইছার অনুরূপ পাঁণিনীয় পরিভাষ1__বার্ণাদা্ং বলীয়ঃ, | 
(৬) হেমচন্তের পূর্বে ক্ষীরন্বামী লিখিয়াছেন_-“ধাতুনামর্থনির্দেশোহয়ং নিদর্শনার্ঘমিতি 

সৌন।গাঃ। যদাহঃ__ক্রিয়াবাচিত্বমাথ্যাতুমেকেকোহর্থে। নিদশিতঃ | 

প্রয়োগতোহম্ুমাতব্যা অনেকার্থা ছি ধাতবঃ ॥” 
| (ক্ষীরতরঙ্গিণী-চুরাদি ৩৯২ ধাতু)। 

কষীরস্া মীর পূর্বের চান্্রধাতুপাঠের শেষে চন্রগোমী লিখিয়াছেন_ 

'ক্রিয়াবাচিত্বমাধ্যাতুমেটককো হর্ঘঃ প্রদশিত; | 

প্রয়োগতোহহ্থগন্তব্য। অনেকার্থ। ছি ধাতবঃ ॥” 

(৭) অন্তসম্্রদায়ে উক্ত হইয়াছে_দর্বে গত্যর্থধাতবঃ গ্রাধ্তর্থ। জানাধাশ্চ।। 
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নায়াং ব্যুৎপত্তিরব্যবস্থিত1। 

সম্ভবে ব্যতিচারে চ বিশেষণমর্থবৎ (৮)। 

দো নঞ্ে৷ প্রকৃতমর্থ, গময়তঃ (৯)! 
ব্যাখ্যাতো বিশেষার্থপ্রতিপত্তিঃ (১০)। 

ন কেবলা প্রকৃতিঃ গ্রযোক্তব্য। (১১) । 

য্রান্তং ক্রিয়াপদং ন আ্রয়তে তত্রাস্তিরবন্তীপরঃ প্রযুজ্যতে (১১)। 
নামগ্রহণে প্রায়েণোপস্গন্ত ন গ্রহণম্। 

বিচিত্রাঃ শব্দশক্তয়ঃ | 

কিং হি বচনান্ন ভবতি (১৩)। 

নানিষ্টার্থা শান্ত প্রবৃত্তিঃ | (১৪)। 

অন্তরঙ্গং বহিরঙ্গাৎ (১৫)। 
৮ -শাশিপীস্পিস্ি তন: 

(০) পাণিনীয় সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে-_সম্ভবব্যভিচারাভ্যাং স্যাছিশেষণমর্থবৎ। 

(৯) কেহ কেহ বলেন_-দৌ নঞ্ৌ প্ররতার্থখ গ্োঁতয়তঃ, | এ সঙ্থঞ্দে বামন 

বলিয়াছেন -“সস্ভাব্যনিষেধনিবর্তনে দ্বৌ প্রতিষেধো” (কাব্যালঙ্কার ৫1১1৯) । 

(১০) পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ব্যাখ্যানতে। বিশেষপ্রতিপত্তি ৪ হি সনোহাদলক্ষণম্!। 

কেহ কেহ কিন্তু ইহাকে ব্যাঁড়ীয় পরিভাঁষ| বলেন। ব্যাড়িবিরচিত পরিভাষা গ্রন্থেও ই॥ 

ৃষ্ট হইয়া! থাকে । ( ৫২ পরিভাষা) ৷ দীপিকাঁয় ভর্তৃছরি লিখিয়াছেন_কেচিত্ত, ব্যাথানত 

ইত্যাদিপরিভষ! ব্যাঁড়িমুনিবিরচিতেত্যাছঃঃ | ( গোল্ড্,কার্প্রণীত “পাণিনি/নামক গ্রন্থে 

২১২ পৃষ্টাস্থ পাদ্টীক। দ্রষ্টব্য )। 

(১১) শাস্ত্ান্তরে উক্ত হইয়াছে-_'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুপ্রীতঃ | 

(১২) ইহার মুল মহাভায্কের বচন--“অন্তিভবস্তীপরঃ গ্রথমপুরুষেংপ্রযুগ্যমানেহপান্তি'। 

লটের পরিবর্তে “ভবস্তী” শব্ধের প্রয়োগ থাকায় মনে হয় বচনটা পত্তঞ্জলিরও পূর্বববন্তী | 
(১৩) মীমাংসকের! বলেন-__“কিমিব বচনং ন কৃর্্যান্গীস্তভি বচনন্যাতিভারঃ। 

(১৪) শান্ত্ান্তরে উক্ত হুইয়াছে-_-“ন হৃনিষ্টার্থ। শাস্ত্রে গ্রক»প্তিঃ, | ভোজরাজগ্রণীত 

সরম্বতীকাঁতরণের হৃদয়হারিণীতে দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন-_'যঃ শখঃ শিষ্টানাং সাধুত্বেন নে? 

তার্থা শীক্তপ্রবৃত্তি ন' ভবতি (১২১২৩ )। 

(১৫) সীরদেবের পরিভাষাবৃত্িতে লিখিত আছে-'অস্তরঙ্গবহিরঙ্গয়োরন্তরজং বলীয়। 

নাগেশের গ্র্থে ইহা ধৃত নহে। কারণ ভাগবৃত্তিকারাদির মতে “অসিন্ধং বছিরমন্তরঙ্গে' এ 
পরিভাষার সাহায্যেই প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পাঁরে। সন্থন্ধবার্ধিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অবণখন 

করিয়া সুরেশ্বরাচার্ধয লিখিয়াছেন--. 
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বিবক্ষাতঃ কারকাণি (১৬)। 

কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিতাষ! লইয়া রি সকল কারিকা বনুসম্প্রদায়ে 
শত হইয়া থাকে 

“বহিরঙ্গ বিধিভ্যঃ স্যাদস্তরঙ্গ বিধি বলী। 

প্রত্যয়াশ্রিতকাধ্যং তু বহিরজমুদাহতম্ ॥ 

প্রকৃত্যাশ্রিতকাধ্যং স্াদস্তরঙ্গমিতি গ্রুবম্। 

প্রকৃতেঃ পূর্ববপূর্বব স্াদস্তুরঙ্গতরং তথা ॥ 

সাবকাশবিধিভ্যঃ স্তাদ্বলী নিরবকাশকঃ। 

কম্তচিদ ভিন্নকাধ্যস্য প্রথমে পরতস্তথ! ॥ 

সম্ভবেদ বিষয়ো যস্ত স ভবে সাবকাশকঃ। 

আদৌ হি বিষয়ো যস্য পরতো! ন হি সম্তবেং ॥ 
স পণ্ডিতগণৈরুক্তো বিধি নিরবকাশকঃ। 

তথা সামান্কাধ্যেভ্যো বিশেষকবিধি বলী ॥ 

বহবে। বিষয়! যস্ত স সামান্থবিধি ভবেৎ। 

অল্পঃ স্াদ বিষয়ে যস্ত স বিশেষবিধি মতঃ ॥ 

আগমাদেশয়ো মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধি | 

প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্তাপি সম্বন্ধো যো ভবেদপি ॥ 

তয়োরমপঘাতী স্যাদাগমঃ স বুধৈ মতঃ। 
টা ০১৩ তপন টিটি তি ই 

“অন্তরজং হি বিজ্ঞানং প্রত্যউ মাব্ৈকসংশ্রয়।ৎ। 

বছিরজং তু কর্ণা স্যাদ বাছাদ্রব্যাশ্রয়ত্বতঃ ॥/ 

শাবাগ সৌন্দধ্যের দৃষ্টি অবলঙ্থন করিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন-_ 

ভ্যনপত্রলতাং ত্তা বিভেদ পুলকো দগমঃ | 

সত্যং যাদস্তরঙ্গেণ বহিরঙ্গে! নিরশ্যতে ।” 

(১৬) ধাঁরাঁধিপতি ভোজদেবের ব্যাকরণে এই পরিভাঁবাটী হুত্ররূপে পঠিত হইয়াছে। 

' সরস্থতীকগ্ঠাভরণ ১/২।৬২)। উর হুদয়ছারিবী বুত্তিতে নারায়ণদগ্ুনাথ লিখিয়াছেন__ 

পরবান্ত, ব্ত,মিচ্ছয়া কর্মাদীনি কারকাপি তবস্তি। বিবক্ষা চ কুণবধূরিব ন লৌকিকীং 
হয়োগদ ্যদাতিক্ামতি 
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আদেশ উপঘাতী যঃ গ্রকৃতেঃ প্রত্যয়ন বা*॥ 

সকলেত্যে। বিধিভ্যঃ স্যাদ বলী লোপবিধিস্তথা । 

লোপম্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশো বিধিবলী ॥৮ 

ব্যাড়ির গ্রন্থে ৮৮টী পরিভাষ! পাওয়া যায়। উহা মু্্রিত হয় নাই, কিন্ত 
কলিকাতা রয়্যাল্ এসিয়াটিক সোসাইটা অব. বেঙ্গলে উহার হস্তলিখিত পুথি 
আছে। ৭ খুষ্টশতাবদীর পুর্বে পরিভাষার উপর কোনও বৃত্তি ছিল কি না তাহ 

বল। যায় না। ৯ খুষ্টশতাব্দীতে দিগম্বরসম্প্রদায়ের অভিনব শাকটায়ন কতক- 

গুলি শান্ত্রন্চিত লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপক অব্যাপক জ্ঞাপকাদিযুক্ত এবং জ্ঞাপকাদি- 
রহিত পরিভাষা সংগ্রহপূর্ধক “পরিভাষানুত্র'নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। তারপর ৯-১০ খুষ্টশতাব্দীতে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ কতিপয় 

পরিভাষা লইয়া বৃত্তিসমেত একখানি পরিভাষাপাঠ প্রণয়ন করেন। গর 

এখন ছুত্রাপ্য, তবে কাতন্ত্রের প্রাচীনব্যাখ্যায় “পরিভাষাবৃত্তি' বলিয়া ইহার 

উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ উপজীব্য করিয়৷ ভাবশর্মকর্তৃক “কাতন্ত্রে পরিভাষাবৃত্ধিঃ 

নামক এবখানি গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইহার প্রারস্তে লিখিত আছে__ 

“তাব্যন্তে পরিতো৷ যস্মাৎ পরিভাষা্ততঃ স্মৃতাঃ। 

তাসামর্থাঃ প্রয়োগাশ্চ লিখ্যস্তে ভাবশন্মণ! ॥৮ 

একাদশ খৃষ্টশতাবীতে ভোজদেব তাহার সরস্বতীকাভরণনামক সর্ববালনুন্দর 

ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যাবতীয় পরিভাষা উপনিবদ্ধ করিয়া" 

ছেন। হ্ৃদয়হারিণীতে নারায়ণ দগ্ডনাথ এগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। এ 

অংশটী পৃথগ ভাবে পরিভাষা বৃত্বিনামেও পরিচিত । 4১]: গ্রন্থাগারের হস্ত" 

লিখিত পরিভাষাবৃত্তি ও মাত্রাজের হস্তলিখিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ অবলম্বন করিয়া 

কঙ্গিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্তি : 

মহোদয় তাহার মঞ্জ.বাপত্রিকায় পরিভাষাবৃত্তি প্রকাশ করেন। পরে ত্রিবা্ুর 
সপপপালাতি পীর 

পপি শীত পাশা 

* আগমাদিসন্বদ্ধে আপিশলীয় শ্লোক আছে--- 

“আগমোহ্নুপঘাতেন বিকাঁরস্চোপমর্দনাৎ | 

'আদেশগ্ত প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্বাপকর্ষণাৎ ॥ 

গ্রসজে। নিবৃত্তিরিত্যর্থ; | 
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হইতে সরম্বতীকঠঠাভরণ মুদ্রিত হইয়াছে। ১২ খৃষ্টশতাবদীতে শ্বেতাম্বর হেমচন্্ 
ুরি তাহার ব্যাকরণসন্বসধীয গ্রন্থে পূর্্বপ্রচলিত পরিভাষাসমূহের যোগবিভাগাদি 
বারা ১৪৪টা পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে ্ঠায়সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে 

হেমহংসগণি ১৪৫৭ খুষ্টাবে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ ও বৃহদ্বৃত্তি হইতে ১৪*টা 

পরিভাষা সংগ্রহপুরর্বক তহুপরি ন্যায়ার্থমঞ্জ-ষা” নামে টীক। করেন। গ্রন্থনিন্মাণের 

কালাদি-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন__“শ্ীমদ্বিক্রমবংসরে তিথিতিঘো শুর্ু- 
দবিতীয়াতিথৌ পুর্ব্বানথে মৃগলাঞ্থনে মৃগশিরঃশূঙ্গা গ্রশূঙ্গারিণি । শু ক্রস্তাহনি 
শক্রমাসি নগরে শ্রীসাগরেইহল্মদাবাদে নিম্মিতপৃত্তিরেষ জয়তাদ্ গ্রন্থঃ 
নুধীবল্পভঃ ॥” 

১২ খুষ্টশতাব্দীতে বঙদেশে পুরুযোত্তমদেবকর্তক পাঁণিনীয় পরিভাষার 

উপর 'ললিতা" বা 'ললিতপরিভাষ1 নামে একখানি বৃত্তি প্রণীত হয়। 

উহাতে ১১৫টী পরিভাষা আছে। পরে ১২-১৩ খুষ্টশতাব্দীতে জৌমরসম্প্রদায়ের 

গোয়ীচন্দ্র গখামনিক “পরিভাষাস্থত্র” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে 

১২৭টী পরিভাষা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশত।ব্দীতে সীরদেব ১৩৩টা 

পাণিনীয় পরিভাষার উপর পপরিভাষাবৃত্তি' প্রণয়ন করিয়াছেন। সীরদেবের এই 
গ্রন্থ চতুন্দিশ খুষ্টশতাব্দীয় মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। মানশর্্মা 
টার উপর “বিজয়া"নামে পরিভাষাটিপ্ননী লিখিয়াছেন। পতঞ্জলিচরিত- 

প্রুণত৷ রামভদ্রদীক্ষিত আবার 'পরিভাষাবৃত্তিব্যাখ্য।' নামে উহার একখানি 

বিবরণ করেন। ১৪ খুষ্টশতাব্দীতে মিথিলায় পদ্মনাভদত্তের পরিভাষাবৃস্তি” প্রণীত 

হয়। সম্ভবতঃ ইহার পর নীলকণ্ঠদীক্ষিত তাহার 'পরিভাষাবৃত্তি” প্রণয়ন করেন। 
টহাতে ১৪০টা পরিভাষা! বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১৭ ধৃষ্টশতাবীতে 

উট্রোজিদীক্ষিতের পৌত্র এবং নাগ্েশভট্রের গুরু হরিদীক্ষিত পরিভাষাসম্বন্ধে 

ঢইখানি গ্রন্থ রচনা করেন__“পরিভাষোপস্কার এবং 'পরিভাষাটীকা? | তার 

পরেই নাগেশভট্ট পূর্ববাচার্ধ্যগণকে অন্তুসরণ করিয়া “পরিভাফেন্দুশেখর' প্রণয়ন 
করেন। ইহাতে ১৩২টী পরিভাষা আছে। পরিভাফেন্দুশেখরের উপর নানাবিধ 

দা টিনী * প্রণীত হইয়াছে। 
সপ 

পেশি শি শিশপিতিটি 
পপ পাস শনি তপ্ত দলা শি 

৮১ পপিশেপিপএপিলশ শা ততো তি ্পাস্পিসপি্ত ৮ শাসিত 

* (১) নাগেশশিক্ক বৈষ্ভনীথপায়গুগ্ডপ্রণীত গুরুলৎুক্রমে কাশিকা এবং গদা। 

২) তৈরবমিশ্রপ্রধীত ভৈরবীব্যাখ্য! (৩) চিন্জপশর্ম প্রণীত বিষমী (৪) পায়গুওশিল্প মন্ত্য (হ.)- 

দধধণীত দৌধোদ্ধার। (৫) পায়গুগগ্রশিক্ত রাঘবেঙ্রীচাধ্যগ্রণীত ত্রিপথগা। (৯) তাত্যাশান্তি- 

৪৮ 
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পূর্বে চান্্রপরিভাষার উল্লেখ করিতে ক্রটি হইয়াছে। ভাঃ বেল্ভেম্বর 
বলেন যে, চান্দ্রপরিভাষা পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক নহে। কারণ "ঠা, 
[0102106 1১8101071-08208” নামক গ্রন্থে জান্মণপণ্তিত ডাঃ ক্রণো লিরিক 

কর্তৃক ১৯২৮ খুষ্টাব্দে ৮৬টাচান্্রপরিভাষ! প্রকাশিত হইয়াছে । ভবে উহাদের 
উপর কোনও বৃত্তি পাওয়া যায় না। 

বিধি। বৈয়াকরণেরা বলেন--_অত্যস্তাপ্রাপ্তার্থপ্রতিপাদকত্ধে সতি সাক্ষাং 
সাধুত্ববিধায়কশান্তরত্বং বিধিন্ত্রতবম্» যেমন-_“ইকো যণচি” | গৌতম বলিয়াছেন_ 
“বিধি ধিধায়কঠ (২১৬৩) । ইহাতে বলা হইল-_“বিধানং বিধিরপ্রান্তে গ্রাপক:'। 

বিধি লইয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন-__বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তোৌ"।  নির্বচদটা 
মীমাংসাশান্ত্রের সত্য, কিন্তু ব্যাকরণেও উহা! প্রযোজ্য। বিধি দ্বিবিধ-_বর্ণোৎপাদন, 

রূপ এবং অভাবরূপ। আদেশ এবং আগম ভেদে বর্ণোংপাদনরূপ বিধি আবার 

ছ্বিবিধ হইতে পারে । আদেশবিধি যেমন--“জসঃ শী” (৭১1১৭ ) এবং আগম 

বিধি যেমন--“আমি সর্বনায্নঃ স্ুট্” (পা ৭১।৫২)। নাশ ও নিষেধ ভেদে অভাব 

রূপবিধিও দ্বিবিধ। নাশবিধি যেমন-__“লোপঃ শাকল্যন্ত” (পাঁণ ৮।৩।১৯) এব 

নিষেধবিধি যেমন--“ন পদাস্তাট্রোরনাম্” (পা ৮181৪২)। 
নিয়ম। বৈয়াকরণেরা বলেন-_'সাক্ষািতরব্যাবর্তকশান্্রত্বং নিয়মন্ত্রহম, 

যথা-'পতিঃ সমাস এব (১1৪1৮)। অভিযুক্তগণ বলেন_-“সামান্গ্রাপ্তয 

বিশেষাবধারণং নিয়ম” (রামতর্কবাগীশ ও ছুর্গাদাস)। কলাপচন্দ্রে স্ুষেণবিদ্যা হণ 

বলিয়াছেন-_-“বিধীনাং নিত্য প্রবৃত্ত সত্যাং যেন নিয়ম্যতে স নিয়মঃ। তথাহি_ 
এ তা 

সিটির রেকার রা জারা রানার রারারার্টারারাারারার 

প্রীত ভূতি। (*) অন্থার্রী-নারী টাকা । (০) ব্রদ্ধানন্দসরন্বতীর চিতপ্রভা। (৯) শি 

ঈতপর্্মদাধিমথগ্রণীত বিভূতি। ইত্যাদি। 

গদাসমেত পরিভাষেন্দুশেখর পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রম যন্ত্াীলয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভাত্যাশান্ত্ীর মুদ্রিত “ভূতি? পাওয়া যায়। সম্প্রতি ১৯২৫ ধুষ্টাব্বে জয়দেবমিশ্রের “বি 

ফাপীন্থ বিষ্তাবিলস যন্ত্রীলয় হইতে মুলসহ প্রকাশিত হইয়াছে । 

টেয়োডোর গৌল্ডট্লুকর (11)909০7 01010961016: ) কর্তৃক রচিত পারিনি 

নামক গ্রন্থের ১১০--১১১ পৃষ্ঠার পাঁদটীকীয় এই তিনখানি গ্রন্থের বিশেষ গরিযা 

আছে-_'পাঁপিনিমতানুগামিনী পরিভাষা”, 'পরিভী যার্থ-সংগ্রহ-ব্যাথ্যা চক্জিকা? এবং 'বুগরি 

ভাঁধাবৃত্থিঃ। শুন! যায়, প্রথম গ্রন্থে ১২৩ এবং তৃতীয় গ্রন্থে মাত্র ২৮্টী পরিতায ব্যাথাঃ 

হইয়াছে । . 
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্চাদী ঘুড়ি'ত্যনেন নিত্যং সর্ববস্রিম্নেব লিঙ্গে ঘুতুত্বপ্রাপ্তৌ৷ জম্শসাবিত্যনেন 

নিয়ম্যতে |” অতএব সামান্তবিধির প্রাপ্তি থাকিলেও যে বিশেষবিধি প্রবর্তিত হয়, 

তাহারই নাম নিয়ম | যেমন-_“জদ্শসৌ নপুংসকে” (কাতন্র_চ ৪) ইহা 

একটী নিয়ম স্থৃত্র। কারণ “পঞ্চাদৌ ঘট” (কাতন্্রচ৩) এই স্থত্রবলে 

নগুসকলিঙ্গে জসের ঘুটুত্ব দিদ্ধ হইলেও “জস্শসৌ.**৮ (চ৪) ইত্যাদি বিধি 

নিয়মার্থ পঠিত হইয়াছে । এ বিষয়ে পরিভাষাও আছে__“সিদ্ধে সত্যারস্তো বিধি 

নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বা” (মুগ্ধবোধ টাকা ১৮৭)। উক্ত নিয়মস্ৃত্রের 

তাংপর্যায এই যে, নপুংসকলিঙ্গে সি (সু), ও, অম্, ও-_এই চারিটা বিভক্তির আর 

ঘুট্সংজ্ঞা হইবে না। কাতন্ত্রের ঘুটকে পাণিনীয় সম্প্রদায়ে সর্বনামস্থান বলে। 

নিয়মবিধি দ্বিবিধ হইতে পারে, যেমন-_প্রকৃতিনিয়ম ও প্রত্যয়নিয়ম। এব" 

শাকর প্রয়োগ হইতে ইহ। সুচিত হইয়া থাকে । সুতরাং বৈয়াকরণগণও বলেন _- 

'প্রতায়াং পরং শ্রায়মাণ এবশব্দঃ প্রকৃতিনিয়মং গময়তি। প্রকৃতেঃ পরং আঁয়মাণ 

এবশব্দঃ প্রত্যয়নিয়মং গময়তি ।” 

মীমাংসাচার্ধ্য কুমারিলভট্র বলেন-__ 

“বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্ডতে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। 

তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥৮ 

ঈহ। হইতে বুঝা যায়-_পাক্ষিকপ্রাপ্ডিস্থলে যে বিধান তাহার নাম নিয়ম ও 

যুগপংপ্রাপ্রিস্থলে যে বিধান তাহার নাম পরিসংখ্যা। ব্যাকরণে পাক্ষিক প্রাপ্তি ও 

যুগপতপ্রাপ্তিরূপ অবাস্তরভেদ স্বীকৃত হয় না, ফলে শাস্ত্ান্তরসন্মত নিয়ম ও 

পরিমংখ্য। ব্যাকরণশান্ত্রে নিয়ম-নামেই অভিহিত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণে 

নিয়ম বলিতে সাধারণতঃ মীমাংসার পরিসংখ্য। বুঝিতে হয়। মহষি পাণিনি স্তর 

করিলেন__-“অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্” (১1২৪৫ )। এই স্বুত্রানথমারে 
মমান ও বাক্য উভয়েরই প্রাতিপদ্িকসংজ্ঞার প্রাপ্তি হইল। তাহার পর তিনি 

মৃত্র করিলেন_কৃত্বদ্ধিতনমাসাশ্চ? (১২1৪৬ )। ইহার দ্বারা যুগপৎ সমাস ও 

বাক্যে প্রসক্ত প্রাতিপদিকসংজ্ঞ। সমাসে নিয়মিত হইল। এস্থলে প্রাতিপদিক- 

সংজ্ঞার বিকল্পে প্রাপ্তি হয় নাই বলিয়া মীমাংসার মতে ইহ! নিয়ম নহে, 

পরিসংখ্যা। ব্যাকরণের মতে কিন্তু ইহা নিয়ম । 

অতিদেশ। বৈয়াকরণেরা বলেন-__সাক্ষাৎসাদৃশ্যগ্রা হকশান্তব্রমতিদেশ- 

ত্র”  যেমন-_ন্থানিবদাদেশোহনল্বিধৌ (১1১৫৬ ), সখ্যুরসংবুদ্ধো' 
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(১৯২) ইত্যার্দি। অভিযুক্তগণ বলেন__'অগ্যধর্শন্যান্যত্রারোপণমতিদেশঃ। 

অধিকরণশ্ায়মালার টীকায় উক্ত হইয়াছে__ 
'অন্যাত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎনায়! ধর্মসংহতে: | 

অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে ॥” 

প্রকৃতাৎ কন্মণে যন্মাৎ তৎ সমানেষু কর্ন । 
ধন্মোপদেশো যেন স্যাদতিদেশঃং স উচ্যতে ॥* 

( জৈৎ হ্য।ৎ অ০ ৭1১1১।১)। 

অতএব একস্থানের নিসিত্ত প্রণীত ধর্মের কার্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে তাহাকে 

অতিদেশ বলে, যেমন_-“অক্ষয্যোদকদানং তর্থ্যদানবদিষ্যুতে' অর্থাৎ অর্থ্যদানের 

ম্যায় অক্ষয্যোদকদান অভিপ্রেত। সুতরাং এস্থলে অর্থ্যদানের ন্যায় অঙ্গ" 

য্যোদকদানের পৃথক দানরূপ ধর্শের অতিদেশ হইল । অতিদেশ প্রায়শ; ইববং- 

প্রভৃতি শবদদ্বারা নিরূপিত হয়। বৈদিক কর্মের ন্ায় লৌকিককর্্ে এব 

মীমাংসাশান্ের ন্যায় ব্যাকরণশান্তেও অতিদেশের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ । ব্যাকরণ 

চারিপ্রকার অতিদেশের প্রয়োগ দেখা যায়-_-(১) কাধ্যাতিদেশ, (২) নিমিত্তাতি- 

দেশ, (৩) সংজ্ঞাতিদেশ, (৪) রূপাতিদেশ। পাণিনীয়তন্ত্রে 'কর্মাবৎ কর্মণ! 

তুল্যক্রিয়ঃ (৩1১৮৭), পুংবং কর্মমধারয়জাতীয়দেশীয়েঘু” (৬1৩।৩২ ) প্রভৃতি 

ত্র কার্ধ্যাতিদেশের উদাহরণন্থল। “গোতো ণিৎ' (পা ৭১।৯০) এই নব 

নিমিত্তাতিদেশ । যদিও উহাতে 'ইব' বা 'বৎ” শব দৃষ্ট নহে, তথাপি উহা! অতিদেশ। 

এ সম্বন্ধে মহাভাষ্যকাঁর বলিয়াছেন_-'স তহি বতিনির্দেশঃ কর্তব্য; ন হান্তরে? 

বতিমতিদেশো গম্যতে । অন্তরেণাপি বতিমতিদেশো গম্যতে, তদ্যথা_এং 

ব্রহ্মদত্তঃ । অব্রহ্মদত্তং ব্রদ্মদত্ত ইত্যাহ, তেন মন্যামহে ব্রহ্মদত্তবদয়ং ভবতীতি। 

এবমিহাপ্যনিতং পিদিত্যাহ, শিদ্ধদিতি গম্যতে ।' সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভটোজজি 

দীক্ষিতও তাৎপর্যতঃ পতঞ্জলির অনুসরণ করিয়াছেন। 'বহুগণবতুডতি সংখ্যা 

(১১২৩) এই পাণিনীয় সুত্রটাকে সংজ্ঞাতিদেশের উদাহরণ বল! যাইতে পারে। 

ইপো গা লুঙি” (২৪1৪৫ ) এই পাণিনীয় স্মত্রের উপর 'ইণবদিকঃ এই বার্তিকটী 

রূপাতিদেশের উদাহরণ। এক্ত্রিয়াং চ' (৭1১৯৬) ইত্যাদি স্বত্রের মহাভাস়্ে 

রূপাতিদেশ দৃষ্ট হইবে। | 

যে চারিটা অভিদেশ উদাহৃত হইল তৎসমুদায় মীমাংসাশান্ত্রে ও ব্যাকরণ 

শাল্পে উভয়ন্্র দুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু মীমাংসাশান্ত্রে শাস্াতিদেশ নামক আরও 
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একপ্রকার অতিদেশ দেখিতে পাওয়া যায়; ব্যাকরণে কিন্তু উহা কা্যাতিদেশ 

নিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেইজস্ত “তৃজবৎ ক্রো্ট$ (৭১/৯৫) এই পাণিনীয়" 

তের ব্যাখ্যাবসরে কৈয়ট বলিয়াছেন_-“কাধ্যা তিদেশস্ত শান্ত্রাতিদেশাদভিন্নত্বাং 

গু, নোপগ্যস্ত:” | লঘুশবেন্দুশেখরে নাগেশভট্র কৈয়টকে অন্ুনরণপূর্ববক যুক্তি- 

বারা তাহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন (অচসন্ধি পৃষ্ঠা ৮৯-৯০, কাশী-সংস্করণ)। 

কোনও কোন সম্প্রদায়ের মতে অতিদেশ ছয়প্রকার-__শান্ত্রাতিদেশ, কার্্যাতিদেশ, 

নিমিত্তাতিদেশ, ব্যপদেশাতিদেশ, তাদাত্যাতিদেশ, এবং রূপাতিদেশ | “স্থানিবদা- 

দেশোইনল্বিধৌ” (পাণ ১১৫৬) স্ুত্রের শব্দকৌন্তভে অতিদেশের বিষয় 

বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে 

পরিভাষা আছে-_'আতিদেশিকমনিত্যম* অর্থাৎ অতিদেশলনধ কাধ্য 

মনিত্য। সেইজন্য কোনও কোন শিষ্টপ্রয়োগে অতিদেশের বাধও দৃষ্ট হয় 

যেমন_-ইণ বদ্দিকঠ (২1818৫1১) এই বাত্তিকানুসারে ইক্ধাতৃর কাধ্য সর্বত্র 

ইণ্ধাতুর ন্যায় হওয়। উচিত, কিন্তু ভট্টিকাব্যে লিখিত আছে__ 

“সৃতোহপি গঙ্গাসলিলৈঃ পবিত্বা সহাশ্বমাত্মানমনল্লমনত্যুঃ | 

সসীতয়ো! রাঘবয়োরধীয়ঞ ছ,সন্ কছুষ্জং পুরমাবিবেশ ॥৮ (৩1১৮)। 

মদীয়ন্ সংস্মরন্। “অধীয়ন্, এস্থলে 'আতিদেশিকমনিত্যম্* এই পরিভাষাম্থুমারে 

শতপ্রত্যয় পরে থাঁকিলেও ইক্ধাতুস্থানে য আদেশ হয় নাই, কারণ য আদেশ 

হইলে 'অধিয়ুন এইরূপ পদ হইত। অন্যত্র আবার শতৃ পরে ইণধাতুস্থানে ষ 

দেখা যায় যেমন_-উদ্ভদাদিত্যসঙ্কাশম্ঠ | 

'অতিদেশ'স্থলে কেহ কেহ 'প্রতিষেধ'শব্দ পাঠ করেন। প্রতিষেধ অর্থাৎ 

নিষেধ। নিষেধও বিধিবিশেষ। শৃলপাণি বলিয়াছেন__“সামান্যশান্তপ্রাপ্তত্প- 

ভ্রীবী স হি নিষেধবিধি বক্তব্যঃ। ইতরথাইবিধানাদেব নিষেধপ্রাপ্তেরপ্রাপ্ত- 

প্রাপকত্বরূপং বিধিতঞ্চ নস্যাৎ তথা চোপজীব্যবাধাপত্বেরেব বিধানাসম্ভবঃ 1” 

(শ্রান্ধবিবেক ৮২)। নিষেধকে বিধির অন্তর্গত করিলে অতিদেশ বলিবার 

অবকাশ থাকে। সেইজন্য গ্লোকে আমরা 'প্রতিষেধপাঠের পরিবর্তে অতিদেশ'- 

পাঠই গ্রহণ করিয়াছি । কোনও কোন সম্প্রদায়ে কিন্ত অতিদেশের স্থানে 

'প্রতিষেধ' বলিয়া ভাহারা' আরও একটা কারিকা পাঠ করেন__ 

“অতিদেশোহম্থবাদশ্চ বিভাষ! চ নিপাতনম্। 

এতক্চতুষ্টয়ং জ্ঞাত্বা দশধা। স্ত্রমূচ্যুতে ॥” 
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অধিকার। বৈয়াকরণের! বলেন_ম্বদেশে লক্ষ্যসং-স্কারকবাক্যার্থবোধা- 

জনকত্বে সতি বিধিশাস্ত্রৈকবাক্যতাপক্নলক্ষ্যসংস্কারকবাক্যার্থবোধজনকত্বমধিকার- 
স্ত্রত্বম ; যেমন-_অঙ্গস্ত' (৬1৪।১), 'অলুগুত্তরপদে' ( ৬৩1১) ইত্যাদি। 

অধিকারসম্বন্ধে তাহারা বলেন-_“পূর্বস্ত্রোপাত্বপদাদেরুত্তরত্র স্ত্রেষনববর্তন- 

মধিকার” | অগ্ত্র উক্ত হইয়াছে__“পূর্বসূত্রস্থপদাদেরন্তাত্রোপস্থিতিরধিকারঃ। 
কলাপের বিদ্বেশ্বরটীকায় উক্ত হইয়াছে-_“বক্ষ্যমাণার্থনংক্ষেপায় কাধ্যিকার্যা- 

নিমিত্বানাং যছুদীরণং সোইধিকারঃ। তথা চ-_ 

কাধিকাধ্যনিমিত্তানাং পদানাং যহ্দীরণমূ। 
বক্ষ্যমাণার্থসংক্ষেপাদধিকা'রঃ স উচ্যতে ॥” 

(কাতন্ত্র আখ্যাত--৩।১)। 

মুগ্ধবোধের টাকায় উক্ত হইয়াছে-_“পূর্ববস্ত্রস্থিতপদন্য পরস্থত্রেযূপস্থিতি- 
রধিকারঃ”। এ সকল কথার নিক্র্ষ এইরূপ-_পরবর্তিসথত্রে পূর্ববুত্রস্থ পদের 

অন্থুবর্তন হইলে অর্থবিবৃতির জঙ্য যে পূুর্ববসথত্রের উল্লেখ করা হয় তাহাই 
অধিকার স্বৃত্র, যেমন--“অব্যয়ীভাবঃ, (২1১৫ ), তৎপুরুষঃ, (২1১২২) ইত্যাদি। 

অধিকার ত্রিবিধ। তম্মধ্যে কোনও অধিকার শাস্ত্রের যে কোনও স্থানে 

থাকিয়া গৃহস্থিত প্রদীপের গ্তায় সমস্ত শাস্ত্রে স্বার্থ বিস্তার করে, যেমন--ষ্ 
স্থানেযোগা” (১1১/৪৯)। কোনও অধিকার শৃঙ্খলবদ্ধ কাষ্টের ন্যায় প্রঙ্- 
বিশেষকে আকর্ষণ করে, যেমন--অভিনিবিশশ্চ (১1818৭)। এই ম্ুত্রের 

চকারলন্ক অধিকার 'আধারোইধিকরণম্” (১1818৫ ) স্ুত্রস্থিত আধারপদকে 

আকর্ষণ করিতেছে । কোনও অধিকার আবার অনির্ধারিত সম্বন্ধবিশেষকে 

নিরূপণ করিয়। থাকে, যেমন-_পূর্ববত্রাসিদ্বম্ (৮/১১)। সেইজন্য মহাতায়ে 

উক্ত হইয়াছে__“অধিকারে নাম ত্রিপ্রকারঃ। কশ্চিদেকদেশস্থঃ সর্র্বং শান্ত্রমতি- 

জ্বলয়তি যথ! প্রদীপঃ সুপ্রজ্ষলিতঃ সর্ধং বেশ্মাভিজ্বলয়তি। অপরোহধিকারো 

যথা রজ্জায়সা বা বন্ধং কাষ্ঠমন্তুকৃষ্যাতে তদ্দম্ুকৃষ্যুতে চকারেণ। অপরোইধিকারঃ 

প্রতিযোগং তন্যানির্দেশার্থ ইতি যোগে যোগ উপতিষ্ঠতে।” (১১৪৯ 
স্ত্রীয় ভাস )। 

দৃষ্টিবিশেষে আবার অধিকার ত্রিবিধ__ 
“সিংহাবলোকিতং চৈব মণ্ড.কপ্নুতমেব চ। 
গঙ্গাপ্রবাহবচ্চাপি হ্যধিকারক্ত্িধা মত$ |” 
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ুগ্ধবোধের টাকায় ছুর্গাদাস একটা প্রাচীন কারিক! উদ্ধার করিয়াছেন__ | 

“সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডকপ্নুতিরেব চ। 

গঙ্জাআোত ইতি খ্যাতো হাধিকারান্্রয়ৌ মতাঃ ॥” (সন্ধি ২১)। 

কিন্তু কালাপকগণের মতে অধিকার চারিপ্রকার__ 

“গোষুথং সিংহদৃষ্টিশ্চ মণ্ুকণনৃতিরেব চ। 

গঙ্গাভ্রোতঃপ্রবাহশ্চ হাধিকারশ্চতুর্ব্িধঃ ॥৮ 

পত্তগ্রলিও বলিয়াছেন-_-“গোযুথবদধিকারাঃ। তদ্যথা__গোষৃথমেকদগুপ্রঘ্রিতং 

সর্বং সমং ঘোষং গচ্ছতি। তদ্বদধিকারাঃ। (81২৭০ স্থত্রীয় ভাষ্য )। 

অতএব গোষুথাধিকার ত্যাজ্য হইতে পারে না। “তদস্মিন্নস্তীতি দেশে 

তনয়” (৪81২1৬৭), “তেন নির্বৃত্বম্” (৪1২৬৮), তস্য নিবাসঃ” 

(৪২1৬৯), “অদূরভবশ্চ” (৪1২৭০ )-এই চারিটা পাণিনীয়সথত্রের সমাবেশে 

গোধ্ধাধিকার হইয়াছে। কালাপকগণও বলেন_'যখৈকন্ত গোরমুমার্গেণ 

বাবা গচ্ছস্তি তখৈকস্তাধিকারস্তানুমার্গেণ যদা বহবোইধিকারাঃ প্রবর্তস্তে স 

গোষুখ উচ্যতে” (নাম ২০৫ টীকা) অর্থাৎ একটী গরুর অনুমার্গে যেমন 

বহু গরু গমন করে, সেইরূপ একটা স্থৃত্রের অন্ুমার্গে বু সুত্র অন্ুবর্তন করিলে 

ভাহাকে গোযুখাধিকার বলে। 

গোষুখাধিকারকে গড্ডালিকা প্রবাহাধিকার বলা সঙ্গত নহে। কারণ 

গোষৃথে অনিষ্টমার্গীন্ুসরণের প্রবৃত্তি নাই, কিন্ত গডালিকাপ্রবাহে উহা লব- 

প্রসারা। গড্ডারিকা গড্ডলিকা এবং গড্ডরিকা__গড্ডালিকার অর্থেই প্রযুক্ত 

হয়। ইহা লইয়া বাচম্পত্যে উক্ত হইয়াছে__“গড্ডালিকানামবীনাং সঙ্ঘাদেকা 

চেরগ্ঠাদৌ পতি তদা তৎসঙ্ঞান্তর্গতাঃ সর্ব্বা বাধ্যমাণা অপি তত্র পতস্তীতি 

লোকপ্রসিদ্ধা। হত্র বাধ্যমাণানামপি অনিষ্টমার্গে ধাবনং তত্রাস্ত প্রবৃত্তিঃ” | 

সিংহাবলোকনন্ায় লোকতঃ প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

“সিহো। যথা কঞ্চিদ্ মুগং হত্বাইগ্রে গচ্ছন্নষ্যোইপি কশ্চিদ্ মৃগশ্চেং স্তাৎ তদা 

তমপি হন্যামিতি বৃদ্ধা পৃষ্ঠদেশাবলোকনং পুরোদেশাবলোকনং 6 করোতি হস্তি 

চ দৃষ্টিপথমাগতং মুগাদিকমিতি প্রসিদ্ধং তথৈকত্ত শবাস্ত পুরতঃ ৃষ্টে চ যত্রো- 

তয়োরহয়্ততরান্ত প্রবৃত্তিঃ।৮ এই লৌকিক স্যায় হইতেই উত্ত অধিকারের 

সিংহাবলোকন নাম হইয়াছে। 



৩৮৪ ব্যাকরপদর্শনের. ইতিহাস 
'আদিরস্ত্যেন সহেতা” (১1১৭১) এই পাণিনীয়ন্ত্রের বারা বিধান কর 

হইয়াছে যে, আদিবর্ণ ইৎসংজ্ঞক অস্ত্যবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া! আদি ৫ 
মধ্যবন্তী বর্ণসমূহের সংজ্ঞা নিরূপিত হইবে, যেমন-__-অণ সংজ্ঞার 
অ ই উ এই তিনটা বর্ণেরই সংগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু ন্ত্য (হল) 
বর্ণ যে ইৎসংজ্ঞক হইবে তাহা উক্ত ১/১/৭১ স্মত্রের অনেক পরে '্থাম 
(১৩৩) সুত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। “হলস্তযম (১৩৩) মৃত 
ইহার পূর্ববর্তী 'আদিরস্ত্যেন সহেতা” (১1১৭১) এই স্বত্রের সহিত এবং 
ইহার পরবর্তী “ইজাদেশ্চ.'..'ঃ (৩/১/৩৯), “ঝলাং জশ, ঝশি' (৮৪৫৩) 
প্রভৃতি স্বত্রের সহিত সন্বদ্ধ আছে। সুতরাং “হলত্ত্যম” (১1৩৩) এই 

পাণিনীয় স্ত্রটীকে সিংহাবলোকনাধিকারের উদাহরণস্থল বলিতে হইবে । 
মণ্ডক (ভেক) একস্থান হইতে অন্যস্থানে উল্লম্ষন করে__ইহা লোবে 

স্থপ্রসিদ্ধ। মণ্ডকের এইরূপ ধর্ম বা গতি দেখিয়া পদার্থবিবেচক আচার্ধ্যগণ 

তৃতীয় অধিকারকে মণ্ডকপুতি বলিয়াছেন। মণ্ডকপ্রৃতি অর্থাৎ মণ্ডক- 
গ্লৃতাধিকার বা মণ্ডকোতগ্লবনাধিকার। যদি কোনও স্ুত্রস্থপদদ তাহার অব্যবহিত 
পরবস্তাঁ একটি বা ততোইধিক স্থৃত্রকে লঙ্ঘন করিয়া অন্ত কোনও স্তরে 
অন্ুবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এ পদকে মণ্ড.কপ্ুতির উদাহরণস্থল বলিতে হইবে। 
ইকো যণচি” (৬১1৭৭) স্ুত্রের 'অচি'পদ মণ্কণুতিম্থায়ে 'অবঙ, ক্ফোায়নস্ 
(৬১১২৩) স্ৃত্রে এবং তাবতিথং গ্রহণমিতি লুখ্া” ( ৫1২৭৭ ) এই স্ৃত্রের বা 
শব্দ মণ্ডকণ্ুতিন্ায়ানুসারে 'শ্রোত্রিয়ংশ্হন্দোইধীতে” (৫1২।৮৪) স্বত্রে অনুবৃত 
হইয়াছে । “ইকো গুণবৃদ্ধি” (১১৩) এই স্ৃত্রটীতেও মণ্ডকগত অধিকার 

বুঝিতে হইবে। (১/১১।৩।২ বাত্তিকভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
গঙ্জ। যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্ররাহিত হইতেছেন, সেইরূপ যদি কোন 

স্থত্রের অধিকার অবকিচ্ছিক্নভাবে অন্ধুবৃত্ত হয় তাহা হইলে উহাকে গঙ্গাভ্রোতঃ- 
প্রবাহাধিকার বলে। অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয়াধ্যায়স্থিত প্রথম পাদের 'অব্য়ী- 

ভাবঃ, (২১1৫) স্ুত্রের অধিকার অব্যয়ীভাবসমাসপ্রকরণের 'অন্তপদার্থে 
চ সংজ্ঞায়াম্ঠ (২1১২১) এই একবিংশতিতম সুত্র পর্য্যস্ত অবিচ্ছিন্নভাবে 
অন্থুবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহা! গঙ্গাআোতঃপ্রবাহাধিকারের উদাহরণস্থল। 
আবার যেমন__উক্ত অধ্যায়ের এ পাদস্থিত “তৎপুরুষঃ এই ২২সংখাৰ 

সুত্রের অধিকার তৎপুরুষসমাসপ্রকরণের প্রারস্ত হইতে “ময়ুরব্যংসকাদয়সঠ 
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এই ৭২সংখ্যক স্তর পর্য্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অন্তুবৃত্ত হইয়াছে । অতএব 

[হাও গঙ্গাআ্রোতঃপ্রবাহাধিকারের অন্যতম উদাহরণ । 

কেহ কেহ বলেন, উ্দশাদি চারিটী উপায়েও স্ৃত্রের প্রকারত। নিদ্দি্ট 

[ইয়া থাকে। কারণ উক্তি আছে-_ 

“উদ্দেশোইথ বিভাগম্চ লক্ষণং চ ত্রিধা মতম্। 

পরীক্ষা চ চতুর্ধেতি ক্ষচিং কচিৎ প্রচক্ষতে ॥৮ 

গাধা উদ্দেশ অর্থাৎ নিরূপণীয় পদার্থের নামতঃ উল্লেখ বা উপদেশ। 

বিভাগ অর্থাৎ উল্লিখিত ব। উপদিষ্ট পদার্থের অবাস্তরসংজ্ঞাদ্বারা বিভাগ। 

অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ। ইহা একটী পদার্থ হইতে অন্ত পদার্থ 

বিবার উপযুক্ত ধর্মা। পরীক্ষা! বিচারবিশেষ। উক্ত হইয়াছে__ 

'পরীক্ষা নাম সন্দিগ্ধে বস্তনি গ্রমাণেন তত্বপরীক্ষায়াং তদন্ুকুলো বাক্য- 

কদগ্বঃ। এষ খলু বিচার ইতি কথ্যতে।” ইহা সংশয়কালে একপক্ষ 

শুনপূর্বক অন্মাপক্ষস্থাপনের উপায়বিশেষ বলিয়া কথিত। দুর্গবাক্য প্রবোধে 

কুলচন্্র উক্ত গ্লোকটার উপর নির্ভর করিয়া কলাপের “সিদ্ধো বর্ণসমায্নায়ঃ: 

মত্রটাকে উদ্দশমুত্র বলিয়াছেন, কিন্তু সুষেণবিদ্াভূষণ উহার প্রামাণ্য 

স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, সূত্রের এরূপ বিভাগ অত্যন্ত অগ্রসিদ্ধ। 

আমাদের মতে শাস্তরপ্রবৃত্ি লক্ষ্য করিয়াই ক্লোকটা উক্ত হইয়াছে, উহা স্ৃত্রের 

প্রকারতানির্দেশক নহে। মুগ্ধবোধের প্রমোদজননীকার রামতর্কবাগীশও এই 

মতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। 

সুত্রসন্বদ্ধে ভগবতী স্মৃতির ঘোষণা আছে-_- 

“অল্লাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ধিশ্বতোমুখম্। 

অস্তোভমনবন্তং চ স্থত্রং স্ত্রবিদে। বিহু; ॥ 

উৎসর্গেণাপবাদেন দ্বিবিধং তৎ প্রকীত্ডিতম্। 

সৃত্রেঘেব হি তৎ সর্বং যদ্বৃত্তৌ সমুদাহাতম্॥ 

সুত্রং ব্যুদাসম্চ তথা তথোদাহরণং নৃপ। 
প্রত্যুদাহরণং চৈব চতুরঙগং গ্রকীত্তিতম্ ॥ 
বাক্যং চৈবার্থবাক্যার্থঃ পদার্থ; পদমেৰ চ। 

চতুরঙ্গমিদং বেদ তথৈবান্যৎ প্রকীত্তিতম্। 
৪৯ 
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প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টাগ্মুপসংহার এব চ। 
তথ নিগমনং চৈব পঞ্চাবয়বমিষ্যতে ॥” 

্ ( কিঞ্ুধর্মোতর-_৫1৩ )। 

স্থত্রের উপর অনেক ব্যাখ্যানগ্রস্থ দুই, হয়। ব্যাখ্যানের স্বরূপ লইয়া 
পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ইহাতে উদাহরণ প্রত্যুদাহরণ এবং বাক্যাধ্যাহার* থাকা 

আবশ্যক । শান্ত্রাত্তরে উহার লক্ষণ লইয়। উক্ত হইয়াছে__ 
“উপোদ্ঘাতঃ পদং চৈব পদার্থঃ পদবিগ্রহঃ ! 

্ চালন। প্রত্যবস্থা চ ব্যাখ্যা তন্ত্র ষড়'বিধা ॥ 
কলাপচন্দ্রে কবিরাজ বলেন, ব্যাখ্যানার্থ গুরুসমীপে উচ্চারণের নাম উপোদ্ঘাত। 
ভট্টপাদের তন্ত্রবাত্তিকে লিখিত আছে-_ 

“চিস্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে। 

প্রসক্তান্নুপ্রস্তাদি গ্রস্ততাহুপজায়তে ॥” (২1১১ )। 
সুপ্রাচীন মাঠরাচার্ধ্য বলিয়াছেন_ 

“স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃপ্রয়োজনম্। 

সম্বদ্ধাস্ভভিধানং চ হ্যাপোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে ॥” 
(সাংখ্যকারিকা__মাঠরবৃত্তি ১)। 

শকের বিষ্লেষণদ্ধার1 প্রকৃতিবিভক্তিগ্রদর্শনকে পদার্থ বলে। ছায়ায় লিখিত 

আছে-_'যোইর্োইবিকৃতুত্রপদে স পদার্থঃ। সমস্তপদের বিভাগকথনই পদ" 

বিগ্রহ । প্রকৃতিগরত্যয়ছার লব্ধপদের আদেশকে চালনা বলে। প্রয়োজন 

দেখাইয়া চালিতপদের স্থাপনাই প্রত্যবস্থা। এ সকল কথা উহন দার 

সমাধান করিতে হইবে। ব্যাখ্যানসম্বদ্ধে কেহ কেহ বলেন__ 

“উদাহতিঃ পদকৃতিঃ পদার্থানাং বিবেচনম্। 
তন্থরাণাং ত্রিবিধা ব্যাখ্যা শিশুনাং শীজবোধনী ॥” ( প্রয়োগরত্বমালা )! 

্যখ্যা অর্থাৎ ব্যাখ্যান। পরাশরোপপুরাণে ব্যাখ্যানের পাচভাগ ক়নাগুর 
কথিত হইয়াছে-_. . 

“পদচ্ছেদঃ পদার্ধোক্তি বিগ্রহো। বাক্যযোজনা। 

আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণমূ॥” (১৮ অধ্যায়) হি 

*₹ হরিনামামূত ব্যাকরণ উদ্ত হইয়াছে-“গম্যমানাধন্ত বাক্যন্তোপাদানং বাক্যাধা হার 

(আঁ ৭৬২, ১৭ খণ্ড ৫৮৭পৃ*)। 
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কটা প্রীতত্বনিধির ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । বাক্যযোজনাহ্ারা পদ- 

দের কার্ধ্য হয় বলিয়া. অনেকস্থলেই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। 

কাযোজনাচ্ছলে” পদের অর্থ কর! যায়, সেইজন্য অনেকেই আর পৃথগভাবে 

[দের অর্থনির্দেশ “করেন নাই।+ স্থলবিশেষে আক্ষেপের সমাধান করিৰার 

গ্য একাধিক কল্প নির্দিষ্ট হইলেও শেষকর়টাই সাধারণতঃ সমীচীন বলিয়া! 

হীত হয়। 

ৃত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভগবতী স্মৃতি বলিয়াছেন-_ 
«“আরন্তোহথাপি সম্বন্ধ; সূত্রার্থস্তদ্বিশেষণম্। 

চোদকং পরিহারশ্চ ব্যাখ্য। সুত্রস্য য় বিধা ॥ 
বিস্তরোক্তং মতিং হস্তি মমাসোক্ং ন গৃহাতে । 

সমাসবিস্তরো হিত্বা বক্তব্যং যদ্বিবক্ষিতম্॥ 
অপার্থং ব্যাহতং চৈব পুনরুক্তং তখৈব চ। 
তথা বিভিন্নসংস্থানং যুক্তিহীনং বিবর্জয়েৎ ॥ 

ক্রমভেদে! বিতক্তশ্চ গুরুতুত্রং ততৈব চ। 

অভিধানস্থ চান্যত্বং নৈভানি স্যুরকারণাৎ ॥ 
পূর্বং কৃত্ব। পদচ্ছেদং সমাসং তদনস্তরম্। 

সমাসে তু কৃতে পশ্চাদর্থং ত্রয়াদ্বিচক্ষণঃ ॥ 

সুত্রার্থশ্চ পদার্থশ্চ হেতুশ্চ ক্রমশস্তথা। 

নিরুক্তমথ বিশ্যাসো ব্যাখ্যা ষোগম্য ষড়বিধা ॥ 

উপোদ্ঘাতঃ প্রথমতঃ পদার্থ; পদবিগ্রহী। 

অবিমর্শঃ প্রত্যবস্থা ব্যাখ্যা! তন্স্ত ফড়বিধা॥” (বিষুধর্দেত্রর-৩1৫) | 

ৃত্র ও ব্যাখ্যান সম্যগবূপে বুঝিতে হইলে কতকগুলি পারিভাষিক শের 

ধাযথ জ্ঞান আবশ্যক। এই সকল শব্দ সংগ্রহপূর্বক উদ্দ্যোতচ্ছায়ায় বৈস্যনাথ 

পায়গুণ্ড লিখিয়াছেন-__“তত্র যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণম্। যেন বাক্যার্থে 
ভাতে স যোগঃ। যোহর্থোইবিকৃতসূত্রগ্গদে স্ পদার্থ; যদশ্যদ্যুক্তিমদর্থন্য 

মাধনং স হের: ৷ সমাসবচনমুদ্দেশঃ। বিস্তরবচনং নির্দেশ: ৷ এবমেবেত্যুপদেশ£। 

নেন কারণেনেত্যপদেশ:ঃ। প্রকৃতন্তানাগতেন সাধনং প্রদেশ: । অকিক্রান্তেনা- 

ভিদশঃ | অিপ্রায়ান্র্ষণমপবর্গ: | যেনা: পরিসমাপ্যতে পদেনাধ্যাহার্ষ্যে 
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মদ. বাক্যগেষঃ। হদকীর্ডিতমর্থমাপত্তে সার্থাপত্তি:। প্রকরপা ভিহিতোই 
কেমটিছুপোদ্াতেন পুনরুচ্যমানঃ প্রসঙ্গঃ । সর্বক্রঘস্তথা স একাস্তঃ। কচি 

কচিদন্যথা সোহনেকান্তঃ | প্রতিক্ষেপবচনং পূর্বপক্গ;। _ ত * তস্তোত্তরবন। 
নির্ণর়ঃ প্রকরণানুপূর্ধং বিধানম্। তন্ত প্রাতিলোম্যৎ হিপরযায়ঃ। ইত্রাজ, 

মিত্যতিক্ান্তবীক্ষণমূ। পরত্র উর বকষ্যামীত্যনাগতবীক্ষণম্। উভয়তো হেতু 
সংশয়ঃ। :। তত্রাতিশয়বর্ণন। ব্যাখ্যানমূ। পরমতাপ্রতিযিদ্ধমনুমতমূ। পরৈরসম্ম! 

শব: ; স্বমংজ্ঞা। লোকে প্রতীতমুদাহরণং নির্ববচনমূ। তত্যক্তিনিদর্শনং দাস 

ইদমেবেতি নিয়োগঃ | ইদং বেদং বেতি বিকল্পঃ। ইদং চেদং চেতি সমূ্ষা:। 

যদনিদ্দিষ্টং যুক্তিগম্যং তদৃহাম্।” 7 ১ 

ব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থ বুবিধ__ভাস্ত সংগ্রহ বার্তিক বৃত্তি চুরি ন্যাস পঞ্জি 
টাক! টিগ্পণী ঢুন্ডিক প্রকরণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাটীনদের মধ্যে সুত্রভাস্যবাততিকেরই 
অধিক প্রচলন ছিল। সেইজন্য শ্রীতত্বনিধির লক্ষ্মীনারায়ণসংবাদে স্মৃত হইয়াছে_ 
*স্থতরং ভাস্তং বা্তিকং চ ত্রয়ং শাক্েযু বর্ণ্যতে” (৩৪৮ পৃষ্ঠা, বোস্াই সংস্করণ )। 

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, কালাস্তরে ভা্যবাত্তিক ছুর্গম হইলে মনীষিগণ বৃদ্ধি 
সংগ্রহাদি প্রণয়ন করেন। রামায়ণে বৃত্তি ও সংগ্রহ উল্লিখিত হইয়াছে। 

হনুমান্কে লক্ষ্য করিয়া সীতা বলিয়াছেন__“সমত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং নসর 
সিধ্যতি বৈ কগীন্দ্রঃ১?। 

ভাষ্ের লক্ষণ লইয়। পরাশরোপপুরাণে কথিত হইয়াছে 
“স্ত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সুত্রান্থলারিভিঃ। 
স্বপদানি চ বর্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিছুং ॥৮ (১৮ অধ্যায় )। 

নুধীগণ বলেন-_ 
ূত্ার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যে; সথত্রা্সসারিভিঃ । 

স্বপদানি চ বণ্যান্তে ভাহ্যং ভাষ্যুবিদে। বিছ্ুঃ ॥৮ 

বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে ভাস্ভের পরিবর্তে মহাভাত্ের প্রচলন হইয়াছে, যেমন 

পাতঞ্জল মহাভাত্য বা জৈনেজ্রমহাভীষ্য। মহাভাম্সম্বন্ধে পদমঞ্জরীর প্রা 

হয়দত্ত লিখিয়াছেন_“আক্ষেপসমাধানপরো!.গ্রস্থো ভাস্তম্। ভদদিহ কাত্যা 
্রলী্ানাং ৰাক্যানাং পর্তঞলিগ্রণীং বিবরণম্।” পতঙ্জলির অনেক পূর্ব 

কাক্যাক্মের গুরু মীমাংলারততিকদ্ ভগবান্ উপবর্ধকে মহাতান্তকার বলা হই! 
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কারণ মীমাংসার উপর ভিনিও মহাভাত্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ কিন্ত 

কাল পূর্বে” তিরোহি “হইয়াছে, তবে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

শাবর্ভাদ্ে লিখিত আছে--%তেনোচ্যতে-_-“তৃতীয়ায়াঃ স্থানে দ্বিতীয়েতি” 

(২১৪) ৮ ইহাতে ক্লুমারিলভট্ লিখিয়াছেন-__“প্রাধান্তবিবক্ষেব ন্যাষ্যা। 

ততশ্চ তরতীয়ার্থনিদ্ধিরিতি মত্বা মহাভাষ্যকারেণোক্তম্-_তৃতীয়ায়াঃ স্থানে 
দ্বিতীয়ে'তি” ( মীমাংসাবান্তিক ২১1৪ )। এ মহাভাষ্যকার ভগবান্ উপরর্ষ, 

পত্ঞ্ললি নহেন। সোমেশ্বরের ম্যায়নুধা দেখিলে আমাদের কথা সমধিত 

হইবে । উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তথায় লিখিত আছে-দেবতোদ্দেশদ্রব্যত্যাগ- 

পরক্ষেপাখ্যধাত্বর্থত্রয়সমুদায়রূপং জুহোত্যর্থং প্রতি দেবতায়! দ্রব্যস্য বা কর্ত্বা- 

যোগাজ. জুহোতিযোগে কর্মণি দ্বিতীয়াইমুুপপত্তে স্তৃতীয়ার্থবাচিতোপবর্ষেণোক্তা। 

ব্যাকরণ দ্বিতীয়ায়৷ স্তৃতীয়ার্থবা চিত্বানভিধানাগ্ঠ1 পরীষ্টি নিমিত্তানাং কর্তব্যেত্যুপ- 
পাদিত৷ সা মহাভাষ্যকারেণ ন কর্তৃব্যেতি বর্ণিতেত্যুপবর্ষে মহাভাষ্যকারশব্দ- 

গ্রয়াগাচ্চৈবং ব্যাখ্যাতঃ |” [ম্যায়নুধ। পৃ* ৬৩২, মুকুন্বশান্্িসংস্করণ)4 পাণিনীয় 
মহাভাষ্যের অন্তান্য বিষয় মূলগ্রস্থের পাতঞ্জল প্রস্তাবে আলোচিত হইবে। 

সংগ্রহ অর্থাৎ সঙ্কলন। সংগ্রহশ্লোক অর্থাৎ 9010110] %0180৭ 

এবং সংগ্রহকার অর্থাৎ 0017119 সংগ্রহগ্রস্থ বলিলে বুঝিতে হইবে__ 
(00110101101) ম01]. কাশিকাও সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন__ 

'বিপ্রকীর্ণন্ ততন্তন্ত ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ । ইহা স্বপ্রণীত বা পরপ্রণীত হইতে 
পারে। সেইজন্য ব্যাখ্যাতুগণ বলেন__সঃ (সারসংগ্রহঃ ) অত্র কচিদন্যেন 

কচিন্নয়া বা নিবধ্যত ইত্যর্থঃ। সংগ্রহের লক্ষণ লইয়! প্রাচীনের। বলিতেন__ 

“বহবর্থকবাক্যানামেকত্র সংকলনং সংগ্রহঃ। এ সম্বন্ধে একটা কারিকা1 আছে__ 

«বিস্তরেপোপদিষ্টানামর্থানাং সৃত্রভাহায়োঃ | 

নিবন্ধে যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিহু বুর্ধাঃ॥৮ 
প্রাটীনকালের ব্যাড়ীয় সংগ্রহ বহুদিন পূর্বের্ব তিরোহিত হইয়াছে। “ত্রিমুনিসংগ্রহ' 

পামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দৃই হয় (তন্তু ২১৯ স্থৃত্রীয় কবিরাজ ), 

গ্রন্থ কিন্ত পাওয়া যায় না। 
বার্তিকলম্বন্ধে পারাশরে লিখিত আছে 

“উক্তান্তুক্তদুরুক্কানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে। 

তং গ্রন্থং বার্তিকং প্রান বার্তিকজ্ঞা মনীবিণঃ ॥৮ 
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সন্ন্ধবাত্তিকে স্ুরেশ্বরাচার্ধ্য বলিয়াছেন_- | 

“উক্তানুক্তদুরুক্তাদিচিন্ত ত্র প্রবন্তর্তে । 

তত্ধাত্তিকমিতি প্রান ধাত্তিকজ্ঞ! বিপশ্চিতিঃ॥” (* ৭ পৃ 

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন_“উক্তানুক্ুরুক্তানাং ব্যক্তিকারি তু ার্তিকম্” *। আর 

নৈয়াসিকমতাবলম্বী হরদত্তকে অনুসরণ করিয়া নাঁগেশভট্র বলিয়াছেন_ 

*নুত্রেইমুক্তছুরুক্তচিস্তাকরত্বং বার্তিকত্বম্” । এম্থলে পরাশরের মতই সমীচীন। 

হেমচন্দ্র পরাশরকে অনুসরণ করিয়াছেন । তবে কি নাগেশের বাত্তিকলক্ষণে উক্ত 

শব্দের পরিহারহেতু অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়াছে ? না, প্রকৃতের অনুক্ত এবং দুরু 

অর্থনমূহ বার্তিকে প্রায়শঃ প্রধানভাবে চিন্তিত হয় বলিয়। এ লক্ষণে তৎসহচরি 

' বন্তুও ছত্রিস্তায়ে গৃহীত হইয়! থাকে। 

পাণিনিসম্প্রদায়ে ব্যাত্রভূতির গ্লোকবাপ্তিক, কাত্যায়নের বান্তিকপাঠ, এবং 

বৈয়ান্্রপদ্বাপ্তিক খুষ্টজন্মের বন্ুপূর্ধববর্ী। এ তিনখানি গ্রন্থ খষিপ্রণীত, নুতরাং 

স্মৃতিপদবাচ্য। সেইজন্য মহাভাম্যোদ্ধত বাপ্তিকসমূহে স্ত্রত্ব-ব্যবহার উপল 

হইয়া থাকে। পম্পশাহিকে পতপঞ্রলি বলিয়াছেন__“পুরস্তাদিদমাচার্যযে 

ৃষ্টম__'ভাবে চ তদ্ধিত৮ ইতি। তৎ পঠিতম্। তত উত্তরকালমিদং দৃ্ম 

€প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ, ইতি, তদপি পঠিতম্। ন চেদানীমাচার্যযাঃ সূত্রাণি 

কৃত্বা নিবর্তয়স্তি।” এই প্রসঙ্গে ছায়াকার লিখিয়াছেন__“আচার্য্যেণ বাণ্তিককৃতা। 

ইদানীং দ্বিতীয়প্রণয়নকালে। অনেন বান্তিকাদাবপি স্ত্রত্বব্যবহারঃ স্ুুচিতঃ।' 

(৭০ পৃষ্ঠার পাদটাকা-_ নির্ণয়সাগর স*)। এখন এ সকল বা্তিকের কতক 

কতক অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে । কৌমারসন্প্রদায়ের পণ্ডিতবাত্তিক একখানি 

অনতিপ্রাচীন গ্রন্থ । জগন্নাথতর্কপঞ্চাননশিষ্য রামচন্দ্রবিষ্ঠালঙ্কারের মুগ্ধবোধ- 

বাপ্তিকমাল। এবং কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চাননের বৃহন্মুঞ্ধবোধস্থিত বাস্তিকমুত্রসমূহ 

কাশীনাথ বিষ্ভানিবাস রামতর্কবাগীশ এবং দুর্গাদাসাদির টাকা হইতে সংগৃহীত 

হইয়াছে । পাণিনিসম্প্রদায়ের বাণ্তিকে তৃত্রত্বব্যবহার দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্ত 

মু্ধবোধের যখন বাপ্তিক নাই তখন আবার 'বাপ্তিকমূত্রঁ বলা হয় কেন 

ইহা অত্যন্ত দোবাবহ নহে, কারু তর্কবাগীশাদির টাকায় এ উপচার 
টিভি তা 

* 'জাুদুরু্ারথচিস্তাকারি তু রিম এরূপ পাঠও দৃষট হয়। 
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্বীকারপূর্ব্বক বলা যায়__ বৃত্ত ং ফত্তদ্ বাণ্তিকং তদ্যুক্তং স্ত্রং বাত্তিকসুত্রম। 

পাণিনিসমপ্রদায়ের_ ১ 
৭. পবাক্যকারং বরকুচিং ভাত্যকারং পতঙ্জলিম্। 

পাণিনিং সুত্রকারং চ প্রণতোইস্মি মুনিত্রয়ম্॥” 

এই শ্লোকে বাণ্তিকপ্ষার কাত্যায়ন বাক্যকার বলিয়া কথিত। কারণ বাত্বিক- 

গুলির উল্লেখকালে পতঞ্জলি প্রায়শঃ 'বাচ্যম্: 'বক্তব্যম্ এইরূপ পদ প্রয়োগ 

করিয়াছেন বলিয়া বাপ্তিককারকে বাক্যকার বলা হয়। মহাভাম্যদীপিকায় 

ভ্ভৃহরিও বা্তিককারকে বাক্যকার বলিয়াছেন। বাত্তিকসম্বদ্ধে বিষুধর্ষোত্তরে 

স্মুত হইয়াছে__ 

গ্প্রয়োজনং সংশয়নির্ণয়ৌ চ ব্যাখ্যাবিশেষো গুরুলাঘবং চ। 

কৃতব্যুদাসোহকৃতশাসনং চ স বাত্তিকো ধর্মগুণোইষ্টকম্চ॥৮ (৩৬)। 

ৃত্তিসন্বন্ধে হরদত্ত বলেন__নূত্রার্থপ্রধানো গ্রস্থো বৃত্বিঃ”। তৎপূর্বে 

কালাপকগণ বলিয়াছেন-_-+সুত্রার্থে বিবরণং বৃত্বিঃ৮। বৃত্তিপ্রণয়নের শৈলী সম্বন্ধ 

শবরন্থামীর অভিপ্রায়ানুসারে কুমারিলভট্র লিখিয়াছেন__ 

“প্রসিদ্ধহানিঃ শব্দানামপ্রসিদ্ধে চ কল্পন]। 

ন কার্ধ্য! বৃত্তিকারেণ সতি সিদ্ধার্থসম্ভবে ॥” 

(ক্লোকবাত্তিক ১১১৩৫ )। 

জার্মান্পপ্ডিত ডাক্তার ক্রণো লিবিশ. বলেন_কুণিবৃত্তি পাণিনির আগা 

তি (ক্ষীরতরিণী ২২৩ পৃ*)। ইহা ভাতের পূর্বববন্তী। কৈয়টের উক্তিই 

ইহার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন-_“কুণিনা গ্রাগ গ্রহণমাচার্ধ্য নির্দেশার্থং ব্যবস্থিত- 

বিভাষার্থং চেতি ব্যাখ্যাতম্।..'ভাষ্যকারম্ত কুণিদর্শনমশিশ্রিয়ং” (১১৭৪ স্থত্রীয় 

প্রদীপ )। এ কথা ডাক্তার লিবিশ্ মহোদয়ের অজ্ঞাত নহে। কারণ ক্ষীরতরঙ্গিণীর 

মা পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন-__“01990. 70101 8 180) 151591 2 

81488 1-1-75 8169 918 7১888718117 পূর্বের মহষি কুণিকে বৃত্তিকার বলা 

হইত। সেইজন্য পতগজলির 'ন খবপ্যবশ্যম্.*. ইত্যাদি বাক্য প্রসঙ্গে নাগেশভট 

লিখিয়াছেন-__“ভাষ্যে বৃত্তিকারোক্তং সুত্রার্থমাহ-_ন খগীতি” ( ১১২৮ নুত্রীয় 
গুদীপোন্্যোত, নির্ণয়সাগর)। সন্ুত্র কুপিবৃততি পূর্বে সম্ভবতঃ বৃত্তিসৃত্রনামে প্রসিদ্ধ 

ছিল। মাধুরী বা মাধুরী বৃত্তি ইহার নামান্তর কি না তাহ অন্গুসন্ধেয় (8৩1১০১- 
মহাতাধ্য ও কাশিকা)। মহধি কুণি কাত্যায়নেরও পূর্বববন্তী। নতরাং এক 



৩৯২ ব্যাকরণদর্শনেয় ইতিহাস 

সময়ে উভয়ের মধ্যে কাহার বাক্যে অধিকতর প্রামাণ্য হইবে তাহা লইয়া! মতে 
উপস্থিত হয়। ভাষ্য হইতেই ইহা বুঝা যায়, কারণ “অনেকমন্তপদার্থে সূত্রীয় ১ 
বাপ্তিকের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_“কেচিত্তাবদছ:-_যদ্বৃত্তিসত্রে' ইতি 
১৭৮০৯ অপর আহুঃ_-“যদ্বান্তিকে ইতি।” এরূপ অবস্থায় “'যথোত্বরং মুনীনা! 

প্রামাণ্যম্* এই স্ায়ান্গুসারে বাণ্তিকের প্রামাণ্যই অধিকতর বলিয়৷ স্বীকৃত হয় এব 
তদন্থুসারে ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“ন ব্রমো বৃত্তিনুত্রঘচনপ্রামাণ্যাদিতি। কি' 
তি? বান্তিকবচনপ্রামাণ্যাদিতি” (২১১২৩ )। স্থলবিশেষে পতপগ্রলি নিজেও 

বৃত্তিকারীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। «ন বন্থত্রীহৌ” স্তরের ভাষ্যে সব 

হইয়াছে_-“অকচত্বরৌ তু কর্তব্যৌ***” এবং ইহার ব্যাখ্যায় নাগেশ বলিয়া- 
ছেন__“তদেতদ্বৃত্তিকারোক্তং দৃষয়তি --“অকচ স্বরো দ্বিতি”” (১1১২৮ স্ত্রী 
প্রদীপোদ্দ্যোত )। 

স্বীকার করি, পতঞ্জলির পূর্বে কুপিবৃত্ধি ব্যতীত আরও অন্য বৃত্তির প্রচলন 

ছিল। সেইজন্য ভাষ্যস্থিত “ন চাপ্যেবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে.*** ইত্যাদি বাক্োর 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কৈয়ট লিখিয়াছেন-_“ন সর্ধ্বা বিভক্তয় উৎপত্বৌ নিমিত্বমস্তেডি 

যেন বৃত্তিকারেণ ব্যাখ্যাতং তন্মতং দূষিতম্। ইদানীং বৃত্তিকারাস্তরমতং বিশেষ- 
দর্শনেন সংস্কিয়তে--ন চাপ্যেবমিতি।” (১1১৩৭ ভাষ্যপ্রদীপ )। কিন্তু মহষি 

কুণি বিশেষ প্রমাণপুরুষ বলিয়। তাহারই বৃত্তিতে আমর! এ সকল কথার তাংপধা 

আরোপ করিয়াছি । যাহাই হউক, পতঞ্জলি যে কোনও বৃত্তিকেই বৃত্তিস্ত্র বলুন 

না! কেন, উহা কখনই ইট্সিংবধিত * ৭ খ্ৃষ্টশতাব্দীয় জয়াদিত্য প্রণীত হইতে পারে 

না। ইট্সিংএর কথায় মনে হয়, জয়াদিত্য নামে কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিত এ সময়ে 

প্রাচীন বৃত্ধিসৃত্রের কতক কতক লুপ্তাংশ উদ্ধার করিয়া শিষ্যোপদেশের জন্য 

তছুপরি অঙ্পূরণচ্ছলে সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ীর উপর ক্ফোটবাদের প্রপঞ্চ সহকারে 

৭ খুষ্টশতাবীর শেষভাগে ”& 775০07০৫676 7309017186 12170100 ৪3 0120/1801 
1) [71015 800 7191578 /81:0701091880” নামক গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজক ইটসিং 

মহোদয় লিখিয়াছেন-_“[) বৃত্তিনত্র-... 2৪ & ০0107067691 ০00. 0108 10762020% 9002 

( 680101 ৪৪6 ).:০06 68508656৩1৪ ০01 659 01015828980 0 16801 

8078 ০1 £008 ৪00 1061". বৃত্তির 1969 ০2 01 61৪ 1997 

78589165508 0৪ 2০৬80 3৩816 87006 0018 065610711 িও 60091 18 ৪ 

00107080692 01) 0১6 বৃত্তিহত্র ০1708150 চুণি':... 16 19 ৪ ভা0 ০ 606 168:09 

1১969019101 16 2110868699 60০ 19869: 001001976% ( বৃত্তি ). [63 ১০161 

80৪ ভর্তৃহরিশান্্, 11018 18 076 90108060695 01) 029 10798ত108 চ্ণি.” 



উপোছ্ঘাত ৩৯৩ 

একখানি বৃত্তি লিখিয়াছিলেন এবং পরে এ গ্রন্থের অনেকাংশ দ্বিতীয় জয়াদিত্য ও 

ধামন কর্তৃক প্রণীত কাশিকায় প্রবিষ্ট হওয়ায় এখন প্রথম জয়াদিত্যের স্বতস্ততা 

বিুপ্ত হইয়াছে । কারণ” কালক্রমে পরবর্থগ্রস্থকারগণ ছুইজন জয়াদিত্যের 
মস্তি ভুলিয়া গিয়া কেবল জয়াদিত্যনামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ফলে 

প্রথম ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে পধ্যবসিত হইয়াছে। তবে অনেক 

গ্রীন গ্রন্থে জয়াদিত্যের নামে যে সকল বচন উদ্ধ'ত হইয়াছে তম্মধ্যে যেগুলি 

কাশিকায় পাওয়া যায় না সেই সকল বচনের মূল প্রথম জয়াদিত্যের গ্রন্থে 

মনুমান করা অত্যন্ত অন্বাভাবিক নহে। যেমন-__কাতন্ত্রন্ধির ৩৮ সুত্রীয় 

পঞ্লীতে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন-__“তথ| চাহ জয়াদিত্য£__“পদয়োঃ সদ্ধিবিবক্ষিতো 

ন মমাসান্তরঙ্গয়োরি'তি”। জয়াদিত্যের এই বচনটা কাতন্ত্র সন্ধির ২৭ স্ৃত্রীয় 

টাকায় দুর্গসিংহ কর্তৃকও উদ্ধ.ত হইয়াছে । আবার কাতন্তরতুষ্টয়ের ২৬৬ স্মত্রীয় 

গণ্রীতে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন-_-“যদাহ জয়াদিত্যঃ-_ 

কদাচিৎ কঃ প্রয়োগোইস্তি গোঃ শুর গুণ ইত্যয়ম্। 

তেনৈবমাদিশব্দেযু দমাসোইপি নিষিধ্যতে ॥” 
মন্তব্ত: কোনও স্থানে জয়াদিত্য বলিয়াছেন-_-অদাদিগণীয় বিদধাতুর অর্থ “মতি? | 

এই উক্তি দ্বার বোপদেবকে সমর্থন করিবার জন্য রামতর্কবাগীশের প্রমোদজননীতে 

লিখিত আছে-_«বিদলমতাবিতি জয়াদিত্য£*। এ সকল যখন কাশিকার বচন 

শ্রোক এবং উক্তি নহে, তখন প্রথম জয়াদিত্যের বৃত্তিকেই ইহাদের আকর 
বলা যায়। আবার “কৃঙিতি ৮” (১১৫) সুত্রীয় কাশিকান্যাসে জিনেন্্র- 

লিখিয়াছেন__-“তথা হি গ্রাজিস্থশ্চ ক্ল্স,রিত্যতর জয়াদিত্যবৃত্তো গ্রন্থঃ । 
'*আ্যিকঠ (৭1২১১) কিতীত্যত্রাপি জয়াদিত্যবৃত্ধৌ গ্রন্থঃ গকারোইপাত্র 

তো নিদ্দিশ্ঠতে ভূষুণরিত্যত্র যথা স্যাদিতি।” কাশিকার সপ্রমাধ্যায় কাহারও 

মতেই জয়াদিত্যপ্রণীত নহে, সুতরাং সেই অধ্যায়স্থিত 'শ্রযকঃ সুত্র লইয়া 
জিনেন্্বুদ্ধি কেন এরূপ বলিতেছেন তাহা ঠিক করিতে ন! পারিয়া শ্রীশচক্রববি- 
মহোদয় লিখিয়াছেন-_“39% 076 00807571100. 1) জিনেন্্রবুদ্ধি 00060 

8,০৮০ :__শ্র্যকঃ কিতীত্যত্রাপি (7. 2. 19.) ক্ষয়াদিত্যবৃত্বৌ গ্রন্থঃ ০৫৩," 

(0109 80219 0009% 00 10 1010 জয়াদিত্য দ1160 % 00111)1969 01101161)+ 

'থঠে 0) 0)6 কাশিকা ?.13881095) 1118 9:81 1121 1-08107 19 00041]5 

এ! 8১081 বামন।” (1) কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা 10100006101, 0.16)। 

৫৪ 
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অন্যত্র তিনি আবার বলিয়াছেন_-“ড/1)9/ 0098 0১1৪ 81969119171 

কিতীত্যঞ্জাপি জয়াদিত্যবৃত্তো গ্রন্থঃ__117010916 1 1795 জয়াদিত্য 1) 8011 

(0 1018 দা0 10) বামন 899070161/ "ম100010 ৪9010101969 90000115) 

9৮ 099 অষ্টাধ্যায়ী 1? ] 0০010 770% ঘ৪%ঠি 019 000181101, গকারোইপাযত্র চর. 

ভূতে। নির্গিশ্যতে ভূষুরিত্যত্র যথা স্তাৎ। [18 ০৮ 10000 17) 019 0110101 
কাশিকা ৷” (১1১1৫ ন্ূত্রীয় ন্যাস--৪৮ পূণ) পাদটীকা )। 

কাশিকাবৃত্তির প্রারস্তেই “কাশিকা” নাম দৃষ্ট হয়, কাশিকার কোনও স্থান 

128 0 006 01715689200 009 991901009 01 0008 %)0 10017, অর্থাং 

জগংপ্রক্রিয়াদিমূলক ক্ফোটাত্মক শব্রব্রহ্ষের উল্লেখ নাই, কাশিকা কখনও বৃদ্ধি 
সুত্র নামে অভিহিত নহে, ভাষ্য ব্যতীত অন্যত্র আর বত্তিস্থত্রের উল্লেখও পাওয়া 

যায় মা, কাশিকাবৃত্তির প্রণেতা কেবল জয়াদিত্য নহেন, বৈদেশিকের মুখে 

“কাশিকা'শব যেমন সুখোচ্চার্ষ্য 'বৃত্তিসুত্র' শব্দ সেরূপ নহে, তথাপি আমর 
ইট্সিংএর গ্রম্থে কাশিকা বা বামনের নাম পাই না কেন? ৩-২ খৃষ্টপূর্ববশতাবীয় 
চূর্ণিকার পতঞ্জলি কখনও ৯০* বতসর পরে জয়াদিত্যপ্রণীত গ্রস্থের ব্যাখা 

লিখিতে পারেন না, তথাপি ইট্সিং চুণিকে বৃত্তিস্থত্রের ব্যাখ্যা বলেন কেন! 

জয়াদিত্যের বৃত্তিশুত্র বলিলে যদি কাশিকাই লক্ষিত হয়, আর কাশিকাকার 

জয়াদিত্যের গ্রস্থাস্তর ষদি এ পর্য্যন্ত শ্রুত না হয় তাহা হইলে প্রাচীন পণ্ডিত, 

সমাজে ভাসমান জয়াদিত্যোক্ত বচনরাশির কতকগুলি কেন কাশিকায় দৃষ্ট হয় না? 

ইট্ুসিংএর কথায় আমাদের অবিশ্বাস নাই এবং অবিশ্বাস নাই বলিয়াই আমর 

মোক্ষমূলর-মতবাদ বা 050: (070159:8105র অধ্যাপক টকাকুনুর মতবাদ 

প্রত্যাখ্যানপূর্ববক নানাবিধ অঙ্গুমানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
পতঞ্জলির পর অষ্টাধ্যায়ীর উপর বহু বৃত্তি প্রণীত হইয়াছে, যে্ন_ 

চুললিভট্িবৃত্ি, নর্পরবৃত্তি, কাশিকাবৃত্তি, ভাগবৃত্তি, কেশববৃত্তি, ছূর্ঘটৃততি। লু 

বৃত্তি ( ভাষাবৃত্তি ), অন্নংভট্ের মিতাক্ষরা, ইত্যাদি । তন্মধ্যে প্রথম ছুইখানি 
এবং ভাগবৃত্ধি ও কেশববৃত্তি এখন পাওয়া যায় না। কৌমারসম্প্রদায়্থিং 
চর্করীতরহন্তের টাকা দেখিলে মনে হয়, ১৭ খৃষ্টশতাব্বীয় কবিকহারও 

নর্রবৃত্তি এবং ভাগবৃত্তি দেখিয়াছেন। ১৭ খুষ্টশতাবদীতে প্ীজীবগোষ্থামী 

চুল্লিভত্িবৃত্তি এবং কেশববৃত্তি পড়িয়াছেন। ( হরিনামামৃত ব্যাণ-_পৃৎ ১০৯? ঃ 

জার্্দান্ পণ্ডিত ডাক্তার ক্ুণে। লিবিশ বলেন-__'দৌর্সবৃত্তি কাউদ্্ের আর 



উপ্দোছ্ঘাত . ওইঈ৫ 
ৃতি' (ক্ষীরতরঙ্গিণী ২৩৩ পৃষ্ঠা )। এ কথা ঠিক নহে। কারণ কাতন্ত্রে বররুচির 
তি প্রথমে প্রণীত হয়। দৌর্গবৃত্তির প্রণামগ্লোক লইয়া পঞজীতে নিবি 
মাছে_বৃত্বিকারঃ গ্লোকমেকং চকার এবং তাহাতে স্ুষেণ বলিয়াছেন-সনন্থ 
বররুচেঃ ক্লোকোহয়ং তত কথং ঢকারেত্যুক্তম্? (নমন্কারপাদ)। ইহা 
বাতীত টাকাকার হূর্গসিংহ লিখিয়াছেন__'আস্। বৃত্বিকারাশচৈবমেবোদান্বতবন্তঃ' 
(বং ২০)। বাররুচিক বৃত্তির প্রায় ৩০* বৎসর পরে দৌর্র্বত্তি এবং কাশ্মীরে 
বৃত্তি রচিত হইয়াছে। বর্ধমানের কাতন্বিস্তরবৃত্তি চিচ্ছুবৃত্তির পরবর্তী । 

চন্্রগোমীর বৃত্তি চান্দ্রের আস্ভা বৃত্তি। এখন ইস্থার অক্ষরাস্তরীকৃত সংস্করণ 
(00191108660 9010100 ) পাওয়া যায়। কিন্ত মুদ্রিত চাত্দরবৃত্তির পুষ্পিকায় 
লিখিত আছে_শ্রীমদা চার্য্যধর্মাদাসন্য কৃতিরিয়ম্। ইহাতে জান্মান পর্িত 
ঢাক্তার্ ক্রণৌ লিবিশ, বলেন_-চন্দ্রগোমী যাহা বলিয়াছেন তাহা তদীয় শিষা 
ধরমদাসকর্তৃক লিখিত হইয়াছে' *। তাহা হইলে কিন্তু ধর্মদাসের 'কৃতি'শক 
্রয়োগ করা উচিত হয় নাই। ডাঃ লিবিশ চান্্বৃত্তি লইয়া বছ পরিশ্রামের 
পরি দিয়াছেন সত্যণ, তথাপি কেহ কেহ বলিতে পারেন__ঘে বৃ 
গাওয়া গিয়াছে ভাহা ধর্মদাসের লুরৃত্বি, চন্্রগোমীর বৃত্তি এখনও পাওয়া 
য় নাই। এ সম্প্রদায়ের অনুকূলে প্রমাণের অভাবও হয় না। কারগ প্রাচীন- 
লে কেহ কেহ ধর্মদাসের নামে যে সকল কথা উদ্ধার করিয়াছেন তৎসমূদায় 

ম্ত্রগোমীর তথাকথিত বৃত্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন-_সংক্ষিপ্তসারের 
শঙ্গাদূভারদ্বাজে' ( তদ্ধিত ২০৪) স্ুত্রীয় টাকায় গোয়ীচন্দর লিখিয়াছেন-__“লিঙ্গ- 
বিশিষস্তাপি গ্রহণাৎ শুঙ্গাশবাদপি জয়াদিত্যধর্মদামৌ” এবং বর্তমানে ৪1১1১১৭ 
তীয় কাশিকায় ও লিবিশ যুদ্রিত ২৪৪৭ সুত্রীয় চান্্রবৃত্তিতে এ কথা পাওয়া 
যাইতেছে । আবার 'কর্ষতিরধোপগীড়ঃ' (কুৎ ৪৪১) স্ুত্রের টাকায় গোয়ীচন্ত্ খিয়াছেন_উপপূর্বাণামেবৈষাং গ্রহণমিল্ছসতি জয়া দিত্যতুর্গ সিংহধর্শদা সাঃ, 
এবং বর্তমান ৩৪1৪৯ স্থত্রীয় কাশিকায় ও লিবিশ মুদ্রিত ১৩১৪১ স্মৃত্রীয় চান্দ্র- টিতে এ কথ| সমর্ধিত হইয়া থাকে । পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন__“সর্ববাদীনা- 
নিব দন্োইস্ত বিষয় ইতি জয়াদিত্যধর্্মদা সাছ্যুপদশিতোদাহরণেন প্রতিভাতি” 

শশা িশীশীীশীশাটিিপ 

+ (100150 [718607102] ০৫৪৪1, ড০] ড. 0. 257, 1938 ), 
ই (28 100088101008 06 1%-41081085 9৩7 08007951766) ). 



৩৯৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস * 

(নুবস্ত ৩০৭)। ইহাও বর্তমান ১/১/৩১-৩২ স্ত্রীয় কাশিকায় এবং লিবিশ মুদ্রিত 

২১।১২-১৩ স্থৃত্রীয় চান্রবৃত্তিতে দৃষ্ট হয়। এ সকল কথা যদি চত্দরগোমী বলি 

থাকেন তবে ধর্মদাসের নাম আসে কেন? চন্দ্রগোমী যেরূপ প্রমাণপুরুষ ধর্মদাম 

তক্রপ নহেন। চন্দ্রগোমী স্বয়ং বলিলে গোষ়ীচন্দ্র লিখিতেন-__চ্দ্রজয়াদিত্যা- 

ত্যপদমিতোদাহরণেন' । কেবল অল্লাক্ষর বলিয়া নহে, সম্প্রদায় প্রবর্তকং- 

হেতু এবং অভ্যহ্িতত্বহেতু চক্রের পর বৃত্তিকারঘ্য়ের নামগ্রহণই স্বাভাবিক। 

এরূপ অবস্থায় উপপন্ন হয় যে, যাহাকে আজ চন্দ্রগোমীর বৃত্তি বলা হইতেছে 

তাহাকে ১২-১৩ খুষ্টশতাব্দীয় গোয়ীচন্দ্র ধর্মদাসের বৃত্তি বলিয়াই জানিতেন। 

ধর্ঘদাসের 'লঘুবৃত্তি নামে একখানি বৃত্তির কথাও শুনা যায়। টা 

চান্্রবত্তির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যাহা, হউক, এ সকল কথা পরে আলোচি 

হইবে । 

অনেক সম্গ্রদায়ে মহাবৃত্তি ও বৃহদ্বৃত্তি দেখা যায়, যেমন -পাণিনীয় 

ব্যাকরণের উপর জয়াদিত্য-বামনের কাশিকা'নায়ী মহাবৃত্তি, জৈনেন্দ্রব্যাকরণের 

উপর অভয়নন্বীর মহাবৃত্তি এবং হৈমস্থৃত্রের উপর স্ত্রকারকৃত বৃহদ্বৃত্তি। “কাশিকা' 

সদ্বৃত্তিনামেও প্রসিদ্ধ । অভয়নন্দীর £মহাবৃত্তি' দিগম্বরীয় প্রদ্থ। জৈনেন্ 

ব্যাকরণের উপর সোমদেবের 'শ্দার্ণবচক্ট্রিকা” লঘুবৃত্তিনামে প্রসিদ্ধ । বৃদ্বন্ধির 

প্রণেতা হেমচন্দর ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। অমোঘবৃত্তি এবং মুষ্টিবৃত্তি-_এছুখা নি গর 

দিগন্বরীয় । প্রথম গ্রন্থের গ্রণেত। শব্দানুশাসনের স্ুত্রকার স্বয়ং অভিনব শাকটায়ন 

এবং শেষোক্ত গ্রন্থের প্রণেতা মুগ্টিসত্রকার মলয়গিরি। জৈনগণ অমোঘবৃত্তিক 

'অতিমহদ্বৃত্তি বলেন। ইহার সারাংশ লইয়া যক্ষবন্দাচার্ষ্ের “চিন্তামণি'বি 

প্রণীত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারের 'রসবতী, বৃত্তি সুত্রকার ক্রমদীশ্বর প্রণয়ন করেন 

ইহা মহারাজাধিরাজ জুমরনন্দিকর্তক পরিশোধিত হওয়ায় জৌমরবৃন্তি না? 

প্রসিদ্ধ হয়। মৌগ্ধাবোধবৃত্বি, সৌপদ্মবৃত্তি, হরিনামামৃতবৃত্তি এবং রত্বুমালাবৃ? 

যথাক্রমে সুত্রকার বোপদেব পদ্মনাভ শ্রীজীবগোস্বামী ও পুরুষোত্তমবিষ্যবাগী 

কর্তৃক রচিত হইয়াছে । সারম্বতবৃত্তিকার অন্ভূতিম্বরূপাচার্ধ্য বা সিদ্বান্তচক্জিকা 

কার রামাশ্রম স্থত্রকার নহেন। 

চু্িসম্বন্ধে অভিযুক্তেরা বলেন-_চুর্ণয়তি শতশঃ খণ্ডয়তি বিপক্ষকাগ 

তর্কজালমিতি চূণিঃ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে মহাভাম্যই চুণি। কাতত্পরি 

শিষ্টের টাকায় গোগীনাথভর্কাচারধ্য লিখিয়াছেন__'পাণিনেরাছা ৃত্িশি 
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(সন্ধি ৯৪)। গোগীনাথের অনেক পূর্বে সরম্বতীকণ্ঠাভরণের বৃত্তিকার 
নারায়ণদপগ্ডনাথ চুঁণিকে ভাম্য বলিয়াছেন (২।১২০৬)। দগুনাথ ভোজদেবের 

সামসময়িক ছিলেন। টীকাসর্ধবন্বে সর্ববানন্দও লিখিয়াছেন-_-“অশেষ প্রতিপক্ষ- 
্নাচ্ছি হাভাত্যম্” (নামলিঙ্গানুশাসন, তৃতীয় কাণ্ড, পৃৎ১৭৪, ত্রিবাস্কুর-স)। 

ূরগ্রস্থের পাতঞ্জলপ্রস্তাবে চৃিস্বস্বীয় আলোচনা করা হইবে 

ন্যাসসম্বন্ধে শান্দিকগণ বলেন-_'শ্যস্তাতে স্থাপ্যতে দৃটীক্রিয়তেহনেনেতি 

্যাসঃ' | পঞ্চমধুষ্টশতাবদীর পূর্বের কি ন্তাস ছিল তাহা জানা যায় না। ৫ খৃষ্ট- 

শতাব্দীর শেষে বা ৬ খুষ্টশতাব্দীর প্রথমে ক্ষপণকন্ঠাস প্রণীত হয়। ইহা জৈনেন্জ 
ব্যাকরণকৃৎ পূজ্যপাদ দেবনন্দি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষপণক 
মহান্াসও (সর্বানন্দ ২৩৭৯) বলিয়াছেন। 1170 ি00010 01 1010 4$81)(%- 

101 নামক গ্রন্থের ভূমিকায়. নি. 78819 মহোদয় লিখিয়াছেন--“ড104- 

৮115 (1160 4.1). ) 8৮9 010 1009 £19%৮ %809610 1১111081710, ম019 

1711001711% 5৮০10177800 £ 00171001710 07 0006 1১০5011010/, তিনি 

আর৪ বলেন_-41017095 27986 108017818 17000 170 71009 08 98/৮- 

10010. 111 933 48, 1) ৪0918 01 009 199:90. 19282177882 ঘতাণ্য 

1101 00107906801 (9. যো). পজ্যপাদ অর্থাৎ পুজ্যপাদ দেবনন্দী। 

কাঁশীনাথ বাপু পাঠক মহোদয়ের মতে তিনি ৫খুষ্টশতাব্দীর শেষে দিগস্থরগণের 
অগ্রণী ছিলেন। এ সকল কথা! পরে আলোচিত হইবে । 

ক্ষপণকম্যাসের পর বিশ্রান্তবিগ্ঠাধরব্যাকরণবৃত্তির উপর নিষ্রান্তম্তাস 

প্রণীত হয় (11091070100 4১10৮0190, 000 1886, 0] »৬, 1. 181). 
প্রায় এই সময়ে কাশিকাবৃত্তির উপর জিনেন্দরবুদ্ধি কাশিকান্যাস প্রণয়ন করেন। 

বিবরণপঞ্জিকা বা পঞ্জিক। ইহার নামান্তর । দিউনাগকৃত প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর 
'বিশাল' এবং 'অমল' নামক টীকাদ্য়ের সারসংগ্রহপূর্ববক “বিশালামলবতী 
নায়ী টাকা লিখিয়া জিনেন্্রবুদ্ধি বোধিসত্বদেশীয়াচাধ্য হন। সেইজম্য কেহ 

কেহ কাশিকান্যাসকে 'বোধিম্াস' বলেন। ইহা! কিন্ত ঠিক নহে। মাধবীয়ধাতৃ- 
বন্তিতে সায়ণাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_“বোধিন্তাসেইপি সাতিঃ সুখে বর্ততে ।***** 
জিনন্্রহরদত্তৌ তু সাতি হেঁতুমণ গ্যন্ত ইতি” (ভ.1১২৩)। সম্ভবতঃ বিগ্তানন্দ- 
ব্যাকরণকৃদ্ বিষ্ভানন্দের ভ্রাতা ধর্মঘোষই বোধিন্তাসের প্রণেতা । কাশিকান্ঠাস 
শানাভাবে প্রশংদিত হইয়াছে । কেহ লিখিয়াছেন-__ 
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যৎ পঞ্জিকানাবমিমামাসাদ্য সুধিয়ঃ সুখম্। 
তরস্তি কাশিকান্তোধিং স জিনেন্দ্রো জয়ত্যয়ম্ ॥' 

কেহ আবার বলিযাছেন__ 

'উচ্চারিতং শেষমুখৈরশেষৈ ব্যাখ্যামুতং শব্দমহার্ণবস্তয। 
ম্যাসীকৃতং যেন জিনেন্দ্রকেণ তন্মৈ নমঃ শাকিকবন্দিতায় ॥ 

কিন্তু বৈদিকগ্রক্রিয়ায় জিনেন্দরবৃদ্ধি প্রমাণপুরুষ নহেন। এ প্রসঙ্গে ভটোনি€ 
ম্াসকে বেদবাহা বলিয়াছেন ( প্ৌমনোরমী 81১।৪৯)। কাশিকান্যাসের পর 
ক্ষেমেন্্র্তাস এবং তদনন্তর বোধিম্তা্ প্রণীত হয়। কৌমারমপ্রদায়ে চিচ্ুবৃত্বির 
উপর কাশ্মীরক উগ্রভৃতি “শিষ্যহিতন্যাস+ প্রণয়ন করেন। দিগন্থরসম্প্রদায়ে 
অমোঘবৃত্তির উপর প্রভাচন্দ্রের ন্যাস আছে । ইহা শাকটায়ন-ন্যাল বলিয়া প্রসিদ্। 
সিদ্ধস্ত্রীয় বৃহদ্বৃত্তির উপর শ্বেতাম্থর হেমনন্দ্র স্বয়ং বৃহন্ন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 
'শব্ধমহার্ণব* ইহার নামাস্তর ৷ বৃহদ্বৃত্তির উপর চন্দ্রগঙ্ছাস্তগগত উদয়চন্দ্রও একখানি 
ম্যাস করেন। ইহার সারসংগ্রহপূর্ধক কনকপ্রভ দেবেন্দ্র স্থরি লঘুস্তাস প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'শব্দার্ণব'নামে আরও একখানি ন্াসের উল্লেখ 

পাওয়] যায় । বোধ হয়, রামচন্দ্র ইহার প্রণেতা । ইহ বাচম্পতির শব্ধার্ণব নহে। 
বাচস্পত্তির শব্দার্ণৰ একখানি সুপ্রাচীন কোশগ্রন্থ। ন্যাসেরও ব্যাখ্য। আছে, 

যেমর-*ইন্দুমিত্রের অন্ধুম্তাস, মৈত্রেয়রক্ষিতের অন্ত্রপ্রদীপ, এবং মল্লিনাথের * 
ম্যাসোদ্দ্যোত। এ মল্লিনাথ ষট্কাব্যাদির টীকাকার নহেন। 

বোধসৌকর্ধ্যের জন্য মূলের পদসমূহ বিশ্লেষণপুর্ববক অর্থনির্ণয় বা প্রপঞ্ 
করার নাম পঞ্জিকা। গ্রস্থার্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গ প্রাপ্ত বিষয়ের 

আগন্ভোপাস্ত ব্যাখ্যা করার নাম টীকা । হেমচন্দ্র বলিয়াছেন__*টাকা নিরম্তরা 
ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদভঞ্জিক” । কেবল পদভঞ্জন করাই কিন্তু পঞ্জিকার উদ্দেশ 

নহে। শব্দটীর ব্যুৎপত্তিই তাহার প্রমাণ। কাতস্ত্রের টীকায় ছুর্গসিংহ লিখিয়া- 
ছেন.-পঞ্জিকেতি পচি বিস্তারবচন ইত্যন্ চকারস্ জত্বং দৃশ্ঠতে । কাশিকান্তাস 

সংক্ষেপে পঞ্চিকা বা পঞ্জিকা বলিয়াও অভিহিত হয়, কারণ কাশিকাবিবরণ" 

পঞ্চিকা বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা উহার নামাস্তর । সেইজন্য ক্ষীরতরজিণীতে 

ক্ষীরস্থামী জিনেন্্স্তাসকে “পঞ্চিকা' (১/১৮৭ ) এবং জিনেন্বুদ্ধিকে পঞ্জিকাকার' 

ক 4১000901)68 088910809 08910£0201) এবং পিজা মহীভাস়্তৃমিকার 

২ওপৃষঠা দ্টব্য। 
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বলিয়াছেন (১৩৭১)। কৌমারসন্প্রদায়ে ভ্রিলোচনের পঞ্জিকা একখানি 
প্রামাণিক গ্রন্থ । চান্দ্রব্যাকরণের উপর ভিক্ষুরতুমতির পঞ্জিক।। রত্বমতি একজন 

বৌদ্ধ। সুপস্মের পঞ্জিকা পদ্মনাভ স্বয়ং লিখিয়াছেন। স্মপস্মবিবরণপঞ্জিক ইহার 

নামান্তর। প্রয়োগরতুমালার উপর জীবেশ্বর ভট্টাচার্যের পঞ্জিকা! আছে। টীকার 

মধ্য এই সকল গ্রন্থ স্ুপ্রসিদ্ধ--পাণিনিসম্প্রদায়ে মহাভাস্তের উপর ভাষ্ুটাক। 
অর্থাং ভর্ভৃহরির দীপিকা * এবং কৈয়টের প্রদীপ; কৌমারসপ্প্রদায়ে দৌর্গ টাকা 
এবং কাশ্মীরক জগ্ধরভট্ের বালবোধিনী ; চান্দ্রসম্প্রদায়ে আনন্দদত্তের টীকা 

বা! পদ্ধতি ; জৈনশাকটায়নসম্প্রদায়ে অজিত সেনাচার্য্যের মণিগ্রকাশিকা এবং 

মঙ্গরসের চিন্তামণি প্রদীপ ; জৌমরসম্প্রদায়ে গৌয়ীচন্দ্র খাসনিকের বিবরণী; 
সারস্বতে বাস্থুদেবের টীকা ও চন্দ্রকীপ্তির টীকা; মৌঞ্ধবোধসন্প্রদায়ে রামতর্ক- 
বাগীশের প্রমোদজননী এবং ছুর্গীদাসের টাকা; সৌপক্সসম্প্রদায়ে বিষুমিশ্রের 
সুপস্মবিবরণমকরন্দ ; এবং বৈষ্ণবসন্প্রদায়ে হরেকৃষ্ণ আচার্য্ের বালতোধণী। 

টাকার ব্যাখ্যাও প্রণীত হইয়াছে, যেমন-__নাগেশের প্রদীপোরদ্দ্যোত, ত্রিলোচনের 
পঞ্জিকা, ইত্যাদি। ইহাদেরও আবার ব্যাখ্য। দৃষ্ট হয়, যেমন _উদ্দ্যোতের উপর 
পায়গুগ্প্রণীত “ছায়া”, পঞ্জিকার উপর সুষেণপ্রণীত “কবিরাজ' বা “কলাপচন্দ্র' 

ইংরাজীভাষায় টাকার ব্যাখ্যা 9১-০০101101/2 নামে প্রসিদ্ধ। সেইজন্য 
অনেকে টাকার ব্যাখ্যাকে উপটাকা বলেন। ইহা! কিন্তু অসংপ্রয়োগ। 

টিপ্লনী ৭ অর্থাৎ তাৎপর্য্যের সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা । বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্ধ্য 
বলে। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে-_ 

“যতৎপদেন বিনা যন্তযানম্ুভাবকতা ভবেং। 

সাকাজ্ষ। বক্তরিচ্ছ] তু ভাৎপর্য্যং পরিকীত্তিতম্॥” 
ইহার নিদর্শন যেমন__ছায়ার উপর দাধিমথটিগ্পনী বা জৈনচিন্তামণির উপর 
সমস্থভদ্রের টিগ্লনী। 

যাহাতে সূত্রস্থ পদসমূহের সাধনক্রমাদি এবং সাধিতপদের প্রয়োগাদি 
দশিত হয় তাহার নাম ঢুণ্টিকা। বস্তুতঃ ইহাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ই 
মালোচিত হইয়া থাকে হৈমবৃহদ্বৃত্তির উপর বৃহদ্বৃত্তিঢুন্টিকা নামে একথানি 

শসা স্পা শীাশাপিতিশিশপাপাসপীিপিসপীট পাপ শি 

* দীপিকার সামান্তাংশ বালিনে আছে। উহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইরাছে এবং 

মবশিষ্টাংশ পাঞ্জাবে মুদ্রিত হইডেছে বলিয়া শুনা যায়। 

1 টিষ্টানী এবং টিপ্সী__উতয়শই একার্ঘক। 
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 ব্যাখ্যাগ্রস্থ আছে। জিনসাগর, নন্দসুন্দর, এবং উদয়সৌভাগ্য-_-এই তিনজনই 

ইহার কতক কতক অংশ প্রণয়ন করিয়াছেন। মেঘরত্বের সারম্বতব্যাকর- 

ঢুন্ডিকাও একখানি জৈনগ্রস্থ। কৌমারসম্প্রদায়ে দৌর্গবৃত্তির উপর একখানি 

ঢুণ্ডিক। রচিত হয়। ইহার প্রণেতা কে তাহা জানা যায় না। গ্রন্থও এখন 

লুপ্তপ্রায়। 

প্রকরণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_- 

“শান্ত্রিদেশসংবদ্ধং শাস্ত্রকাধ্যাস্তরে স্থিতম্। 

আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥৮ 

তন্মধ্যে শব্দার্থসন্বন্বীয় প্রকরণের নাম বাক্যপদীয়। ভর্তৃহরির বাঁকাপদীয় 

একখানি প্রকরণগ্রম্থ। হরিকারিকা ইহার নামাস্তর। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন_ 

'শবদার্থসন্ম্বীয়ং প্রকরণং বাক্যপদীয়ম্ঠ (81৩৮৮ কাশিকা )। ব্যাকরণের 

বন্বিধপ্রন্থে প্লোকোক্ত প্রকরণলক্ষণ সংক্রমিত হইয়া থাকে, যেমন-_-লিঙ্গবিষয়ক 

গ্রন্থসমূহ, চন্দ্রগোমীর উপসর্গবৃত্তি, বাররুচসংগ্রহ, বাক্যপদীয়ের পরিশিষ্টস্থানীয় 

প্রকীর্ণ, পাণিনীয়মতদর্পণ, দুর্গীসিংহের ষটুকারককারিকা, হলায়ুধের কবিরহস্ত, 

তট্টমল্লের আখ্যাতচক্দ্রিকা, বোপদেবের কবিকল্পক্রম ও বিচারচিস্তামণি। মণিকণ্ঠেন 

কারকখগ্ডন এবং কারকবিচাঁর, দশবলপপ্ডিতের দশবলকারিকা, গোবিন্দতটের 

সমাসবাদ, রমানাথের শবসাধ্যপ্রয়োগ, দ্বিতীয় রমানাথের সারনি্ণয়, সার 

ধরোপাধ্যায়োৎসবকীপ্তির পদরোহণ, রামভপ্রের শব্দাবলী, রূপনারায়ণের মমা- 

সংগ্রহ, বিষুমিশ্রোর কল্পলতিকা, রামতর্কবাগীশের পদার্থনিরপণ, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত 

বাগীশের কারকচক্র ও লকারনির্ণয়, জয়কৃ্ণের সারমঞ্জরী, ভট্টোজির ভূষণকারিকা, 

স্পর্শকারিকা, প্রয়োগোম্ুখী, ফিট্প্রকরণ, শিবরামশল্মার কৃম্ঞজরা, জগদীশের 

শব্বশক্তিপ্রকাশিকা, গদাধরভট্টাচার্যের শক্তিবাদ ও ব্যুৎপত্তিবাদ, নাগেশভট্রের 

মঞ্চুষা, তৃতীয় ছুর্গসিংহের কারকরত্ব, পর্ব্বতীয় বিশ্বেশ্বরসথরির ব্যাকরণসিদ্ধন্- 

নুধানিধি, চান্গুদাসের চাসুসুত্র, রমাকান্তের বিতক্তিতত্ার্থবাদ, সংস্কারমঞ্জরী, 

গিরিধরশর্্মার বিভক্তযর্থনির্ণয়। ইত্যাদি । প্রক্রিয়াগ্রস্থ প্রকরণ নহে। অমর- 

কোযোদ্যাটনে ক্সীরস্থামী বলিয়াছেন_-“প্রারস্তাৎ করণং প্রক্রিয়া” (২য় কাও, 

পৃণ ৭৭, ত্রিবান্ুর স*)। প্রক্রিয়াগ্রন্থ যেমন--ধর্ন্মকীপ্তির রূপাবতার, কাশ্ঠপের 

বালাববোধ, বিমলসরম্বতীর রূপমালা, অভয়স্থরির শাকটায়নপ্রক্রিয়া, আধ্যঞ্কত- 

কীত্তির পঞ্চবন্ত, রামচন্্েরপ্রক্রিয়াকৌমুদরী, ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদী, ইত্যাদি। 



উপপোচ্দ্াত ১ 

মনে হয়, ইংসিং-কধিত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় 'অষ্টধাতৃ-উদ্ (%0-01% )-উপাদি এই 

বিভাগত্রয়াত্ষিত খিলপুস্তকেই পাণিনীয়প্রক্রিয়াগ্রস্থের বীজ নিহিত ছিল। 

সরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তিতে অষ্টধাতুর নাম ও বচনাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন__-“একঃ শব্দঃ সম্যগ জ্ঞাতঃ শান্ত্রািতঃ নুপ্রযুক্তঃ 

বর্গ লোকে কামধুগ ভবতি” (নিরুক্ত এবং মহাভাঘ্)। শবদজ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ। 

উপদেশ শ্রোতনির্দেশবশতঃ শাস্তান্থুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য 

?বয়াকরণনিকায়ে 'উপদেশ'শবের অর্থ হইয়াছে__শান্ত্রবাক্যাদি। “উপদেশেহজন্- 

নাসিক ইং” (১৩২) এই পাণিনীয় সৃত্রের ভাবে উপদেশশবের অর্থ লইয়া স্মত 

হইয়াছে__“উপদেশনং শান্ত্রম । এ সুত্রের কাশিকায় জয়াদিত্যও লিখিয়াছেন_- 

“উপদিশ্যতেহনেনেত্যুপদেশঃ শান্ত্বাক্যানি, সুত্রপাঠঃ খিলপাঠশ্চ*।” নৈয়ামিকমতে 
দা কাশ শীশীশ্পীশশিশীশ্টি ২২ তি তিশা তিশা ১১৩ শাসি্িপি 

* ইহা সপ্তমধৃষ্টশতাবীয় চৈনিক পরিব্রাজক ইংসিং-কথিত খিল হইতে স্বতন্ত্র। 

ইংদিংএর খিল একথানি ব্যাকরণবিশেষ। তীহার মতে অকুষ্টভূমির নাম খিল বলিয়া! এই 

সের নাম হইয়াছে_-খিল অর্থাৎ যাহ! শি্ভ কর্তৃক অনধীত। ই€াতে তিনটী পাঠ ব! প্রকরণ 

ছিল-_মষ্টধাতু, উঞ্ণ, এবং উপাদি। সত্য সত্যই অষ্টধাতু নামে ব্যাকরণসন্ন্বীয় একখানি 

নথ বা গ্রন্থাংশ ছিল। উহা আকাঁশকুস্থমের স্তাঁযম অলীক নহে। দুর্ঘটবৃত্তিতে শরপদেব 

লিখিয়াছেন-__“কথম্-_“অন্ধশ্চ পন্গুশ্চ দ্বৌ তে বনং প্রবিষ্টোঃ ইত্যষ্টধাতুঃ ? উচ্যতে। “তেবৃদেবৃ 

দেবনে, লুাটি চ তেবনং ক্রীড়া প্রবিষ্টাবিত্যর্থ: |” (১1৪।২১)। তিনি আবার বঙ্গিয়াছেন_ 
“কথম্_অষ্টধাতৌ। “ভবদ্ভ্যাম্প্রন্তাবে 'অনচি চ+ (৮1৪1৪৭ ) ইতি ঘ্বিত্বে কৃতে একদকার- 
পোপোহনেনোক্তঃ.'। লেখকগ্রমাদ এব সঃ” (৮81৬৫ )। 

ইৎসিং বলেন, গ্রন্থথানির এই ভাগে সুপ লকার এবং তিও, উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহা 
গুনিলে তাহাতে অন্তান্ত উপদেশও অন্থমিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের 'অই্ধাতুঃ নাম 

দেখিয়াই জৈনদের 'পঞ্চবস্ত” নাম হইয়াছে। 
ধিতীয় পাঠের নাম উঞ্চ। ইংনসিং লিখিয়াছেন--৬/১)-০1)9 69968 01 0109 101102- 

0০০ 01 00৪ 0 808 0£ 00201011109. ইহাতে 060: (5010089এর অধ্যাপক 

টকাকুন্ মহোদয় বলিয়াছেন-__-“ডা০0-018, 10901)20)8 1901888068 9809106 015008, 

10105) 1187690৮880) 1186...) 1৮ 9৩ মাগুকী শিক্ষা? এ সকল হৃচন! হগ্ঘ 

নচে। সেই্জন্ত মনে হয়, অষ্টধাতুতে ব্যাকরণের স্কগ স্কুল বিষয়সমূহ শিলবৎ মংগ্রহছ করিবার গর 

এখন 'মভিধানলক্ষখা; কৃততদ্ধিতসমাসাঃ, এই ভ্তায়াসারে গ্রয়োগনিবন্ধ হইতে কৃদন্তশবাদির 

সহ গ্রন্থের নাম হইয়াছে--উঞ। শাস্ত্রের উত্তিও আছে__নমঞর্ধযাত্কানেকধান্টোক্য়নং 

শিল একৈকধান্তাদিগুড়কোন্রনমুঃ? | টাকামর্বান্ে ১২" ধৃ্পতান্বীয় সর্ববানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫১ 



৪০২ শি ব্টাকরণদর্শনের ইতিহাগ 
এ 

“খিলপাঠ'শবদ্ধারা ধাতৃপাঠ এবং চকারছ্ার! প্রাতিপদিকপাঠ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

মতান্তরে কিন্তু খিজপাঠ অর্থাৎ ুত্রপাঠের পরিশিষ্টস্থানীয় গণপাঠ। গণপাঃ 

দুইপ্রকার-_ধাতৃপাঠ এবং প্রাতিপদিকপাঠ। চকারদ্বার। লিঙ্গান্ুশীসনের সংগ্রহ 

বুঝিতে হইবে । উপদেশের এইরূপ অর্থ লইয়া! একটা প্রাচীন কারিকা আছে__ 

 প্ধাতুন্ুত্রগণোণাদি-বাক্যলিঙ্গান্থশা সনম্। 

আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥” 

কারিকাটা লইয়া প্রোটমনোরমায় ত্টোজি বলিয়াছেন__“উণাদিলিঙ্গানুশাসনয়ো- 

রপি সুত্রতাং সিদ্ধে পৃথগুপাদানং গোবলীবর্দন্তায়েন। এবং গণত্বাদেব সিদ্ধ 

ধাতোরগীত্যাদি।” (৬ পৃ*)। যাহাই হউক, আমরা কিন্ত পৌরাণিকমতা- 

বলম্বনপূর্ব্বক স্যাসাদি হইতে পৃথক্ হইয়াছি। ভবিষ্পুরাণে স্মৃত হইয়াছে_ 

“ইত্যুক্তাহস্তর্দধে রুদ্রঃ পাশিনিঃ স্বগৃহং যযৌ। 

নুত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তখৈব চ। 

লিঙ্গনুত্রং তথ কৃত্বা পরং নির্র্বাণমাপ্তবান॥ 

এইজন্য বৈয়াকরণসম্পরদায়ে সুত্রপাঠের সঙ্গে ধাতুপাঠ প্রাতিপদিকপাঠ এবং 

লিঙ্গানুশাসন উপদিষ্ট হইয়। থাকে । ন্ৃতরাং এ সমবঘধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে 

যে সকল প্রস্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় তাহাদের নামাদি নিয়ে উপনিবন্ধ হইল । 

. ধাতুপাঠবিষয়ক গ্রস্থ। পাণিনিসম্পরদায়ে_পাঁণিনীয় ধাতৃপাঠ। ভীমাচধোর 

্রদীপকলিকা, ক্ষীরঙ্থামীর ক্ষীরতরঙগিশী, মৈত্রেয়রক্ষিতের ধাতুপ্রদীপ, এব 

সায়ণাচার্য্যের মাধবীয়ধাতুবৃত্তিপ্রভৃতি গ্রন্থ পাণিনীয় ধাতৃপাঠের ব্যাথ্যাস্থানীয়! 

শন্দকৌন্তুতে 'ভট্টোজি ' লিখিয়াছেন__“ভূবাদয়ো। ধাতবঃ। ভীমসেনাদয়ো ্ 

নির্দিদিশুরিতি ন্্ধ্যতে পাণিনিস্ত ভেংধ ইত্যা্ঘপাঠীদিতি ভাষ্বাপ্তিকয়োঃ দ্পষ্টম্। 

(১/৩১)। ঠিক কথা৷ 'ভূবাদয়ো! ধাতবঃ? (১1৩।১) স্ুত্রের উপর কাত্যায়ন বাস্তিব 

কায়াছেন__“পরিমাণগ্রহণং ৮ এবং তাহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন 

'পরিমাণগ্রহণং চ কর্তব্যম্। ইয়ানবধি ধাতুসংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম। কৃত 

আজ ুশকো খাল জবি নপক ই হস, 
লিখিয্লাছেন_-«একৈকশঃ কপৌতবৎ কণা নাং গ্রহণমুগ্ঃ? (২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ, ভরিবাঙ্ুর * | 

তৃতীয় পাঠের নাম উপাদি। অতএব জয়াদিত্যো ত্র খিলপাঠ ইৎসিং-ৃষ্ট খিলগ্রথ ন৫ 

মনে হয়, উহ! রূপাবতা র-নামক প্রথম পাঁণিনীয় প্রক্রিয়া গ্রন্থের ৰীজস্বরূপ। 



উপোছ্ঘাত. ৪৯৩. 

ঠকয়টের প্রনীপে লিখিত আছে-__“ততশ্চ ডেধশবাল্লডাদিপ্রসঙ্গ:। ন চার্থপাঠঃ 
পরিচ্ছেদকঃ। তস্াপাণিনীয়ত্বাং।” সত্য সত্যই পাণিনির মূলধাতুপাঠে যদি: 
ৃত্তায়াম এধ বৃদ্ধো*" ইত্যাকার লেখা থাকিত, তাহ! ইইলে আর এরূপ 
তায়াবাস্ত্িকের অবকাশ হইত ন|। 

কাহারও কাহার মতে ধাতুপাঠ পাণিনিপ্রণীত নহে। ধাতুপাঠে 
নিখিত আছে_টুভ্রাজ. (৮২৩) এবং ভাস্থ (৬২৪), কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে 

মৃত্রিত হইয়াছে__“নাগ লোপিশাম্বদিতাম্” এবং “ভ্রাজভাস.*'*.*৮(৭18২-৩)। 
সেইজন্য কাশিকাকার বলিয়াছেন__“ভ্রাজজাসোখ/ দিংকরণমপাপিনীয়ম্”(৭181৩)। 

এ প্রসঙ্গে জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন_“যদি বিভাষয়া চ তয়ো হুন্বত্বং 
বিধীয়তে তদা খদিংকরণস্ত বৈয়র্থ্যমেবেত্ত আহ ভ্রাজভাসোরিত্যাদি। 
অপাণিনীয়মিতি। পাণিনেরিদং পাণিনীয়ম্। 'ন পাণিনীয়মপাণিনীয়মিতি। 

তেনানভ্যুপগমাৎ। ন তু তেনাকৃতত্বাৎ। অন্যথা হি বাধ বিলোড়ন 
ইত্যেবমাদীনামপি খদিংকরণমপাণিনীয়ং ব্যাৎ। প্রতিপাদিতং হি পূর্ববং 
গণকারঃ পাণিনি ন ভবতীতি। তথা চান্ো হি গণকারঃ, অন্যশ্চ সুত্রকারঃ।% 

মাবার “নিজাং ত্রয়াণাম্.'****৮(৭181৭৫ ) স্থত্রের ম্তাসে তিনি লিখিয়াছেন__ 
“যগ্ত্র ত্রিগ্রহণং ক্রিয়তে নিজাদীনামন্তে বৃৎকরণং কিমর্থম? এতদ্ গণকারঃ 
পরষ্টব্য1! ন স্থুত্রকারঃ। অন্তো। হি গণকারোইন্যশ্চ স্ুত্রকার ইত্যুক্তং প্রাকৃ।” 

ত্িমুনিসংগ্রহকৃৎপণ্ডিতগণ কিন্তু জিনেন্দ্রবুদ্ধির হ্যায় পাণিনীয় ধাতুপাঠের 
তিন্নকর্তৃকত্ব স্বীকার করেন না । সেইজন্ত ভট্রোজি বলিয়াছেন_-“পাণিনিস্ত ভে.ধ 

ইত্যাদ্যপাঠীদিতি ভাত্যবান্িকয়োঃ স্পষ্টম্” (শবকৌৎ ১৩১ )। কারণ কৈয়ট 
লিখিয়াছেন-_«ন চার্থপাঠঃ পরিচ্ছেদ কঃ) তন্তাপাণিনীয়প্বাং” (প্রদীপ ১/৩।১ )। 

ইহাতে বল! হইল যে, ধাতুর অর্থগুলিই অপাণিনীয়, ধাতৃপাঠ নহে। 
পাণিনিমুনি ধাতুর অর্থ বলেন নাই সত্য, কিন্তু ভীমসেনের পূর্বে ধাত্বর্থ 

বলিবার পদ্ধতি ছিল না-_-এরূপ বল] যায় না। কারণ উৎপলিনীতে ব্যাড়ি 

লিখিয়াছেন-_“অর্থান্ নিঘণ্টয়ত্যম্মাদ্ নিঘণ্ট, পরিকীত্তিত£”। পাণিনির পূর্ববাচারষ্য 
মহষি যাস্ক বলিয়াছেন_-“শবতি গঁতিকর্্মা, দাতি লঁবনার্ধে (নিরুক্ত ২২৮)। 

যাস্থকের পূর্বে মহধি আপিশলি বলিতেন__“স ভূবি” (১1৩২ সুত্রীয় ভাস্তাদীপিকা 
ও জিনেন্্রন্তাম)। এ সম্বন্ধে কীল্হর্ণ প্রকাশিত মহাভাত্ের দ্বিতীয়ধ্তস্থ ২* 
পৃষ্ঠার পাদটাকা৷ ত্রষ্টব্য। যাজ্জবন্ক্য বলিয়াছেন_“ভূজিপাকে ভবেদ্ধাতু ধর্মাৎ 
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পাচয়তে হামৌ'** এবং 'ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রগীয়তি প্রজাঃ...... 
০ ব্যাসদেব বলিয়াছেন 

। এ. জিম্মনৈবাতিশুদ্ধেন শজরনেজিতবান্ যতঃ | 

এজ.ঙ. হি কম্পনে ধাতো জ্নমেজয় ইতি শ্রচ্তঃ॥; 

(দেবীভাগবত ২।১১।৩৬ টীকা )। মহাভারতের শাস্তিপবেরধ অধ্যাহাধ্য হব এব 
পা.ধাতু্ন অর্থ দেখাইয়! সম্মত হইয়াছে__ 
০.7 দ্ভরণাদ্ধি জ্্িয়ো ভর্তা পাল্যা্চৈব তথা পতিঃ। 

_.. গুণস্াস্ত নিবৃত্তো তুন ভর্তা ন পুনঃ পৃতিঃ ॥৮ (২৬৫,৩৭)। 

নির্দেশের জন্য প্রাচীন খধির! ধাতুর 'একটী করিয়া অর্থ বলিলে৪ অনতি প্রাচীন 
কালে নানার্থ বলিবার পদ্ধতি দুষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য '্বৃত্রপ্তশতী'র 
মস্করী বৃত্তিকার লিখিয়াছেন__“ভূ সত্বায়ামিত্যাদিশবেে। ধাতুংজ্ঞো ভবতি। 
টি এ সত্তায়াং মঙ্গলে বৃদ্ধৌ নিবাসে ব্যাপ্তিসম্পদোঃ | 

অভিব্যাপ্ডো চ শক্কৌ চ প্রাছুর্ভাবে গতৌ চ ড্ঃ ৮ 

তৎপূর্বেব তটমল্পও আখ্যাতচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন__ 

“ভবতীত্যেষ সত্তায়াং প্রাপ্তিসম্পত্তিজন্মনু । 

আগ্ভোপলস্তে পর্য্যাপ্তো সামর্থ্য প্রভবত্যয়ম্ ॥” 
এইরূপ নবীন পদ্ধতিহেতু সংক্ষিপ্তমারের টাকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন_ 

“ধাতৃনামনেকার্থতেন ইষ্টমিদ্িমভ্যুপগন্তং চন্দ্র এব পরং পরমপণ্তিতঃ” (তিও_ 
৭৩০ স্ু)। গোয়ীচন্দ্রের অনেক পূর্বের কিন্তু ক্ষীরতরঙ্গিণীতেক্গীর স্বামী লিখিয়াছেন 

সিরাত নিদর্শনার্থমিতি সৌনাগাঃ, যদাছঃ__ 
ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতবমেকৈকোহর্থো নিদশিতঃ । 

প্রয়োগতোহন্ুমস্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতব ॥” 
(১০৩৯২, পূণ ১৯৯-]/1)10])8 ৪0). পতগ্রলি অনেক স্তরের ভাগ্নে 

সৌনাগদের নাম করিয়াছেন (১1২১৮, ৩1২৫৬) 81১1৭8১ 81১৮৭, 81$1১৫৫, 

৬১৯৪) ৬1৩৪৩, ইত্যাদি )। ক্ষীরম্বামীর কথায় উপপন্ন হয় যে, শ্লোকটা 

সৌমাগসম্গ্রদায়ে প্রচলিত ছিল। 
:-  ্রাতুপাঞ্জে অস্তে চন্দ্রগোমী লিখিয়াছেন-__ 

 এক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোহর্থ; প্রদিতঃ। 

'প্রয়োগতোহম্তুগন্তব্য। অনেকার্থা হি ধাতবঃ1” 
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ছা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন-_-ন্দ্রগোমীর সময়পর্যস্ত এক একটা ধাতুর 
এক একটা অর্থ দিবার পদ্ধতি ছিল। ভীমসেনীয় ধাতুপাঠে কোনও কোন 

ধাতুর একাধিক অর্থ দুষ্ট হয়, স্থৃতরাং ভীমসেন চন্দ্রগোমীর পরবর্থী। আমরা 
কিন্তু একথা স্বীকার করিতে পারি না। 

পণ্তিতপ্রবর ৮. 1 00৫9 মহোদয় ভীমসেনকে ৬ খুষ্টশতাবদীর পূর্ববর্তী 

বলিয়াছেন, কারণ ৫-৬ খুষ্টশতাবীয় সিদ্ধসেনগণি লিখিয়াছেন__«“চিতী সংজ্ঞান- 

বিশতাদ্ধা! ধাতুরিত্যাদি | ভীমসেনাৎ পরতোহন্যে বৈয়াকরণৈরর্ঘন্বয়ে পঠিতো ধাতুঃ 
সং্ঞানে বিশুদ্ধৌ চ। ইহ বিশুদ্ধাথম্য সহ সংজ্ঞানেন গ্রহণম। অথবাইনেকার্থ 
ধাতব ইতি সংজ্ঞানে পঠিতো বিশুদ্কাবপি বর্ততে। ভাত্কৃতা চোপযুজ্যমানমেবার্থ- 

ভিদন্ধায় বিশুদ্ধিরপি পঠিত। তস্য চিত্তমিতি * রূপং ভবতি নিষ্ঠান্তমৌণাদিকং চ 
চেত্তভীতি চিত্তং বিশুদ্ধয়তীত্যর্থঃ |” ( তত্বার্থাধিগম্ূত্রীয় ভায্যটীকা )। 'ভাস্- 
কতা" অর্থাৎ 'প্রথমধুষ্টশতাব্দীয়েন কুন্দকুন্দশিয্তেণ তত্বাধিগমস্ত্রভাষ্য কারেণো- 

শাস্বাতিনা'। শুনা যায়, এই টাকাটা ৫২৫ খুষ্টাবে লিখিত হইয়াছে । সিদ্ধসেনগণি 
মর্থাং ৃদ্ধিবাদিস্থুরির শিশ্ঠ 'ম্তায়াবতার'কৃৎ ক্ষপণক সিদ্ধসেনগণিদিবাকর। 
জনগণ ইহাকে বাক্যকার বলেন ( সর্ববদর্শনদংগ্রহ__আর্থত দর্শন, ৫২ পৃ*)। 
নৌদ্ধগণ ইহাকে ক্ষপণক বলিয়াছেন ( অবদানকল্পলতা )। কৃষ্ণলীলাণুকের 
গুরষকারে ইহা সমর্থিত হইয়াছে (৩৩ পৃণ...)। কৌমারদের আখ্যাতমঞ্জরীতে 
ঈনি দিবাকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কোনও কোন এঁতিহাসিকের মতে 
জ্োরতির্র্দাভরণণস্থিত "ধ্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু ১ ইত্যাদি গ্লোকে এই 
সিদ্ধমৈন,কই ক্ষপণক বলা হইয়াছে (11810000108 1117710 11191075, 1], 
1)1-72)। স্ৃতরাং ইনিও চন্দ্রগোমীর একজন যবীয়ান্ সামসময়িক বা কিঞ্চিং 
গরবন্তী হইতে পারেন। যাহাই হউক, আমাদের মতে কিন্তু ভীমসেনাচার্ধ্য 
গতঞ্জলির পরে এবং প্রথম খৃষ্টশতাব্দীয় কুন্দকুন্দের শিষ্বা উমাস্বাতির পূর্বে 
বিমান ছিলেন । রর 

জৈন বাক্যকার সিদ্ধসেনের কথ! হইতে উপপন্ন হয় যে, ভীমসেনাচার্য্য 
চ্তী ধাতুর কেবল সংজ্ঞানার্থই নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং তারপর কোনও কোন 
গারায়ণিক “ধাতুনামর্থনির্দেশো নার্থাস্তরনিবৃত্তিপরঃ এইরূপ ্যযবশতঃ ভাত্ব- 
প্রায়াগের ভাৎপর্্যান্থসারে উক্ত ধাতুর বিশুদ্ধ্যর্ঘও প্রদান করেন। তত্বার্থাধিগম- 

* গাম [00197 &06থ0ঞ7 ০... ০ 2 1125 1989. 
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ৃত্রের ভান্ে লিখিত আছে--“চিতী সংজ্ঞানবিশুদ্ধ্ো ধাতুঃ। তত্ত চিত্রমিডি 
ভবতি নিষ্টাস্তমৌণাদিকং চণ” প্রথমতুষ্টশতাবদীয় উমাস্থাতি স্বয়ং যখন চিতী ধা 
হুইটা অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ভীমসেনাচার্ধ্য অবশ্যই তাহার পূর্বব্ধী 

হইবেন॥ উমান্বাতির পূর্ববর্তী হইলেও ভীমসেন ভাতের পরবর্তা। কার" 
্রদীপকুলিকায় লিখিত আছে-_ 

*ুপ্রপঞ্চং সুসংক্ষেপং প্রণীতং.যেন না 

দিব্যভাঙ্যোপসংহারৈঃ স জয়ত্যেষ পাণিনিঃ ॥ 

ইহ লোকে দ্বিবিধং পদং তিওস্তং স্ৃবস্তং চ। তত্র প্রাধান্তাৎ তিওস্তং তা তাবদ্ ব্যপ- 
দিশ্যাতে ।...ভূবাদয়ো ধাতব ইতি ধাতুসংজ্ঞ।। ধাতোঁরিত্যখিকৃত্য বর্তমানে 
লডিতি বর্তমানে কালে ধাতৃত্বে বিবক্ষিতে ল্প্রত্যয়ো ভবতি। সচ পরশ্চেতি 

বচনাদ্ ধাতোঃ পরো! ভবতি'**৮ | প্রদীপকলিকা ভীমপ্রণীত, কারণ ইহার শেষে 

লিখিত আছে-_ 
। “অজ্ঞানসম্তমসমূৎ পরিমুষ্টদৃষ্টি- 

রাখ্যাতভূরিতরসাধুপদ প্রয়োগ! । 
_ সেয়ং প্রদীপকলিকেব নিবদ্ধস্ূত্র। 

ভৈমী কৃতি ভরবতু বালবিবোধবৃদ্ধো ॥৮ 
(00962 ০ 4961, 4০73, ৬. 119১.) 

এরূপ অবস্থায় ভীমসেনকে ১ম খৃষ্টপূর্বশতাঁবদীয় বলিয়া অন্থুমান করা অমক্গত 
নহে। বোধ হয়, তিনি মীমাংসাভাষ্তকার শবরম্বামীর সামসময়িক ছিলেন। 

সম্ভবতঃ সৌনাগদের অনুসরণ করিয়াই ভীমসেনাচাধ্য পাণিনীয় ধাতুপাঠে 

পরিমাণবিভাগ এবং অর্থনির্দেশ করেন ॥ এই গ্রন্থের উপর তিনি একখানি 
বৃত্তিও লিখিয়াছেন। শুনা যায়, এ বৃত্তির নাম প্রদীপ*। মনে হয় প্রদীপের 

সম্পূর্ণ নাম-_ প্রদীপকলিকা ৷ ইহা ধাতুপারায়ণনামেও প্রসিদ্ধ । ইহার অনুকরণ 

শর্ববর্্াচার্্য কলাপধাতুস্থত্র অর্থাং কাতন্ত্রধাতৃপাঠ প্রণয়ন করেন। এ গ্রা 

এধনও তিব্বতদেশে তিব্বতাক্ষরে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার লিবিশ. বলেন_তিববণে 
শার্বববশ্মিক ধাতুপাঠে ধাত্বর্থ দেওয়া আছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন_ 
কলাপধাতু নুত:(901:69101706 10068 10 98081016096 10891017010 [ৃখা)৫/0। 

*. তন [00190 4061008. ০]. 77. ৩ 2. 81৪5 1989, ০. 108. 
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্িণী-_২৩৩ পৃণ)। ভীমসেনীয় ধাতুপাঠের অস্ভুকরণে পুর্ণচন্্র চান্্ধাতু- 

পাঠের উপর চান্্রপারায়ণ প্রণয়ন করেন। ছুর্সগ্রতিসংস্কৃত কাতত্ধাতুপাঠের 
৫৩৬ খুষটাববীয় মনোরমায় রমানাথ চক্রবর্তী ভীমসেনের ধাতুপারায়ণ হইতে 

প্রমাণ দেখাইয়াছেন। গড়ি'ধাতুর ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন__“বদনৈকদেশস্য 

বযহাদক্রিয়াত্েহপি গণ্ুস্বরূপাপদ্ধিরূপায়াঃ ক্রিয়ায়া৷ অর্থত্বেন বিবক্ষিতত্বাদয়মপি 

॥বর্থ ইতি ভীমসেনঃ”। ভীমসেনের এইরূপ উক্তিহেতু তাহাকে কটাক্ষ 

করিবার জন্য রমানাথ একটা কারিক। উদ্ধার করিয়াছেন_ 

“নায়ঃ সত্বপ্রধানস্ত ধাতুকারোইজ্ঞ এব হি। 

শব্ববক্ত কদেশাদে ধাতর্ঘত্বমবোচত ॥৮ 

দ্ধ আচাধ্যের প্রতি এরূপ উক্তি সুশোতন নহে। ভাম্যকার বলেন_-“'শবদপ্রমাণকা 

ব়্ম। যচ্ছব্দ আহ তদন্মাকং প্রমাণম্ঠ (২1১১৫)। কাতস্ত্রে টাকাকার 

ুর্সিংহও লিখিয়াছেন-_শব্বপ্রমাণক হি বৈয়াকরণাঃ, (চ ২৬৩)। -স্ৃতরাং 

লোকব্যবহারে ভীমসেন যাহ! দেখিয়াছেন তাহাই তিনি লিখিয়াছেন। স্বীকার 

করি, সিংহলদেশীয় বৌদ্ধবৈয়াকরণ কাশ্ঠপ বলিয়াছেন-__“অত্যাদয়ঃ পঞ্চেতে ন 

ভিষ বিষয়া ( বালাববোধন )। “অত্যাদয় অর্থাৎ অতি অদি ইদি বিদ্িি গডি। 

কিন্ত গণডাদি শবের ধাতুযোনিত প্রতিপাদন করিবার জন্য সুনাগ-শীকটায়নাদি 

প্রাচীন খধিগণ যদি এ সকল ধাতুর উল্লেখ করেন তাহ। হইলে জনব্যবহারানুসারে 

পাণিনির ধাতু বল! বা ভীমসেনের ধাত্বর্থ বলা! ব্যতীত উপায়াস্তর কি? রমানাথ 
কলাপের পগ্ডিত। এস্থলে কাহার কলাপবৃত্থি স্মরণ করা উচিত ছিল। “ক্রয়া- 

ভাবো ধাতৃঃ, (আ.৯) স্বৃত্রের বৃত্তিতে ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন_-“ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া 

মাধামূচ্যতে, সা চ পূর্ধ্বাপরীভূতাবয়বৈব। কথং ভহি অস্তি, নশ্ঠতি, শ্বেততে 

প্রাসাদ:, সংযুজ্যতে, সমবৈতি, সত্তা নিত্যতা, অভাবো৷ নাশ; ; শ্বেতসংযোগাবপি 

গুণৌ, সমবায়োংপ্যর্থাস্তরম ? সত্যমিহ হি সাধনায়ক্োদয়ং সর্বমতত্তদধীন- 

ওয়া সিদ্ধমপি ক্রিয়াতবেনাবভাসতে ক্রিয়াকারকব্যবহৃতে কদধ্যবস্থানিবন্ধনাং। 

খা গড়ি বদনৈকদেশে, বিদি অবয়বেহপি।” ইহার টাকায় উক্ত হইয়াছে__ 

মিহাবিষয়ত্বাৎ সর্ধবেপি ধাতবে। ভূবোহর্থমভিদধতীতি । তথা শ্বেতাদয়ঃ শ্বেতত 

ইত্যাদৌ, তথা বদনৈকদেশে দ্রব্যেইপি গণ্ড ইতি। তথ! বিন্দুরিতি।” পঞ্জীকার 
হিলোচন বলিয়াছেন-_“সত্তাবতোহ্ধন্ত ক্রিয়ায়াং পূর্ববাপরীভাবেণ ব্যাপারোপ- 
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লম্ভনাৎ তদ্গতসত্তাইপি পুর্ববাপরীভূতা বুদ্ধ্যা পরিকল্প্যতে, অতস্তপ্নিবন্ধনস্তসত পি 
ক্রিয়াব্যবহার ইতি। তথ] চোক্তম্__“সাধনব্যবহারশ্চ বৃদ্ধ্যবস্থানিবন্ধন” ইতি ।.. 
তথেতি। গড়ি বদনৈকদেশে' ভ্রব্যেহপি বর্তমানস্ত গণ্ডেঃ বধির 
তেন গণ্ত ইত্যপি সিদ্ধম্।” বিদ্যাসাগর টিগ্লনীতে এ মতবাদ সমর্থিত ও প্রপঞ্জিঃ 
হইয়াছে। এই টিগ্লনীর প্রণেতা সম্ভবতঃ নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ পরাবরতত্জ্র ভগবং. 
কল্প স্বয়ং চৈতম্যদেব । ১৫ ১০থুষ্ট|ব্দে সন্ন্যাস লইরার পূর্ব্বে শবাশান্তে এবং দর্শনশা 

নিরতিশয়, পাণ্ডিত্যহেতু তিনি 'বিগ্ভাসাগর” এবং “বাদিসিংহ এই ছুইটা উপাধি 
পাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাহার সম্পূর্ণ নাম ছিল-_'্রীবিশ্বস্তর মিশ্র বিগ্ভাসাগর 
বাদিসিংহ'। এ সম্বন্ধে ডাক্তার দীনেশচন্দ্রসেনপ্রণীত বৃহদ্বঙ্গের ৭০১ পা 
রষ্টব্য। বিদ্যাসাগর টিগ্ননীর সামান্াংশ দৃষ্ট হয়। “ক্রিয়াভাবে ধাতু? সাব 
উপর যাহা! উহাতে লিখিত ছিল তাহা গুরুনাথবিদ্যানিধি কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে 
কিন্ত কেযে ইহার প্রণেতা তাহ। তিনি জানেন না। হয় ত, লোকে ইহাকে 
পুণ্ডরীক বিছ্যা;ুসাগরকৃত বলিয়! মনে করেন, কিন্তু আমরা যে কেন ইহাকে নিমাই- 
কৃত বলিতেছি তাহা কলাপপ্রস্তাবে দর্শিত হইবে। 

_ ভণদিগণীয় বিদিধাতুর ব্যাখ্যায় রমানাথ পুনরায় ধাতুপারায়ণের উল্লে 
করিয়াছেন। ইহাই ভৈমী বৃত্তি।' সেইজন্থ দৈবের পুরুষকারে লিখিত আছে_ 
“ভীমসেনেন কথাদিম্বপঠিতোহপ্যয়ং 'বহুলমেতনিদর্শনম্” ইত্যুদাহরণত্বেন ধাতুবুণে 
পঠ্যতে” (৯৫ পৃণ).। মৈত্রেয়রক্ষিত প্রণীত ধাতুগ্রদীপের মঙ্গলাচরণে ভীমের নাম 
দৃষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছেন__ 

“মঞ্জুঘোষপ্রসাদেন ধাতুনাং বৃত্তিমারভে । 

বহুশোহমুন্ যথা ভীমঃ প্রোক্তবা-স্তদ্বদাগমাৎ ॥” 
রুধাদিবৃত্তির শেষে এবং গ্রস্থাস্তে পুনরায় ধাতুপারায়ণের নাম পাওয়া যায়। 

মৈত্রেয়রক্ষিতের প্রায় সামসময়িক ক্ষীরম্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণীতে পারায়ণের উল্লেখ 

আছে (১০৬ ১০৬ ২৪২১, )। ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া 'অধি'ধাতুর 

ব্যাখ্যায় ক্ষীরস্বামী 'বৃত্তিকংশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার কাশিকার 
প্রারস্তেও ধাতুপারায়ণ লক্ষিত হইয়াছে । তথায় লিখিত আছে-_“বৃ 
ভাস্তে তথ! ধাতুনামপারায়ণাদিযু* | 

১১-১২ খুষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্িণী হইতে জানা যায় থে, 
ভীমসেনের পরে এবং সাহার পূর্বে অনেক ধাতুপারায়ণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
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যেমন_কৌশিক অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায়াদির ভাত্তকার কৌশিক ভট্টভাঙ্কর মিশ্র 
(১৮ ৩২০), ভ্রমিড়সম্প্রদায় * (১৪১, ১৫১--), ভল্লট অর্থাৎ ভল্লটশতকপ্রণেতা 

তল্লট (১৫২৫.*)১ পুর্চ্দ্ ক সম্ভবতঃ শ্রীকণ্ঠ ণ' (১৩৪৮), শিবস্বামী অর্থাৎ 
'ক ফিণাত্যুদয় প্রণেতা (৫1৯. ), উপাধ্যায় অর্থাৎ 'উপাধ্যায়সর্বস্ প্রণেতা 
সর্বধর উপাধ্যায় (১২৪. ভট্টমল্ল অর্থাৎ “আখ্যাতচন্দ্রিকা'কার (১৩৩৯ ), 
শশান্কধর ভট্ট (১1১) ইত্যাদি। শশাঙ্কধর সম্ভবতঃ ক্ষীরস্বামীর গুরু বা বর্ষীয়ান্ 

সামসময়িক। আবার অনেক আচাধ্যের নাম পাওয়া যায় না, কারণ তাহারা 

কেবল “সভ্যাঃ? বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছেন। “সভ্যা, অর্থাৎ কাশ্মীরাধিপতি 

জয়সিংহের পিতা মহারাজ সুস্সলদেবের সভায় উপসন্ন স্ুৃধীসম্প্রদায় । 

কৌমারসম্প্রদায়ে--দৌর্গসিংহীয় ধাতুপাঠ। প্রাচীন কাতন্ত্রধাতুপাঠ 
অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে । তিব্বতদেশের শাক্যপণ্ডিতগণ ইহাকে 
'শাব্ববন্মিক-ধাতৃপাঠ এবং “কলাপ-ধাতুসুত্র' % বলিয়াছেন। ডাক্তার ক্রুণো 

* ক্ষীরম্বামী পিখিয়াছেন-_'দ্রমিড়াঃ। পুরুষকারে কৃষ্ণলীলাশুক তাহাকে অঙ্কসরণ 

করিয়াছেন। 1615811] মহোদয় বলেন_-4. 10188001921 1081881998৮ ০0863 

4. 1). 10000610709) 8৪ 86890 105 107. [86915010) & 19001] 01 2 00102117 1900521080% 

79 1)61100 179 10801009001 2 10195103900)” (998601008 ০01 38109106 

01510100150. 65). ইহ1 1১86:807. সাহেবের অন্গমান নছে। কারণ “দিগন্থর-দর্শনলার' 

নামক ক্গৈনগ্রন্থের মতে পুজ্যপাদশিত্ত বর্জধন্দী ৫২৬ সংবতে অর্থাৎ ৫৮৩ খৃষ্টান্ধে মথুরায় একটা 

দ্রাবিডসজ্ব স্থাপন করেন। কিন্ত ১৫৩৬ খৃষ্টান্বীয় মনোরমায় রমানাথ চক্রবর্তী 'দ্রমিড়াঃ১. 
শব্ধের পরিবর্তে লিখিয়াছেন--“দাক্ষিণাত্যাঃ (১৪৫ )। ইহাতে মনে হয়, “দ্রমিড়াঃ, শব্ষের 

অর্থ 'দ্রাবিড়াঃঃ অর্থাৎ তামিলগণ। 
1 পুরুষকারে কৃষ্গীলাশুক লিখিয়াছেন--“মুভি থণ্ডনপ্রমর্দনয়ো: ইতি কঃ: | ইহাতে 

গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন-__“কঠ&: সরম্বতীকঠাঁভরণং তৎকর্তা ভোজদেব ইতি যাবৎ” 

(+* পৃষ্ঠা )। ইহা চিন্তনীয়। 
£ ভাক্তার লিবিশ. বলেন-_“পণ্ডিত বোধিশেখরপ্রমাপবাঁকাতরজের সহায়তা লইয়া! 

তিব্বতের ধর্শশালায় মঞ্জ্ঘোষথড়গ নামে একজন তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত তিব্বতভাষায় 
কলাপধাতূহ্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন? (ক্ষীরতরঙ্গিণী ২৩২ পৃণ্ঃ লিবিশ সংস্করণ )। কিন্ত 

মুনা ষখভ্ঞা তিব্বতে থাকিলেও তিব্বতদেশীয় নেন । তিনি বঙ্গদেশের লোক। দেবপালের 
রাঙ্যকাঁলে বঙ্গদেশে থড়ৌীস্ভম একটা রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পুত্র জাঁতথড়া এবং পৌত্র 

৫২ 
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লিবিশ. বলেন__াত্বর্থের জন্য শর্ব্বর্মা ভীমসেনের নিকট খণী ( ক্ষীরতরঙ্জিণী 
২৪২ পৃষ্ঠা)। জার্মান পণ্ডিতদের মতে ছুর্গসিংহকর্তৃক শার্ববর্টিক ধাতুপাঠ 

প্রতিসংস্থত হওয়ায় ইহা! পরব্তিকালে দৌর্ধাতুপাঠ বা দৌর্গসিংহীয় ধাতৃপাঃ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং ক্ষীরম্বামী সায়ণাচাধ্য এবং রমানাথাদি 

কালাপকগণ কাতন্ত্রধাতুপাঠকে ছুর্গপ্রণীত বলিলেও তিববত প্রদেশে ও জার্মান্দেশে 
ইহার মূল এখনও শার্ধবশ্মিক ধাতৃপাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাত্িক পণ্ডিতগণ 

বলেন__বর্তমান দৌর্গসিংহীয় ধাতৃপাঠ প্রাচীন শার্ববশ্মিক ধাতুপাঠের 4098 
অর্থাৎ গ্রতিসংস্কারমাত্র। ্ 

ধাতুল্ুত্র বলিলে সাধারণতঃ পাণিনিনয়ের ভূস্থত্র বা ভূবাদিস্থত্র অর্থাং 

'ভূবাদয়ো ধাতব এই স্ুত্রটী মনে পড়ে, যেমন পুরুষকারে কৃষ্ণলীলাশুক লিখিয়া- 
ছেন-__উিক্তং চ ভূবাদিস্ত্রে সুধাকরেণ.*১ (১২০ পৃষ্ঠা, গণপতি-সৎ)। ধাডুন্তর 

বলিলে বঙ্গদেশীয় কৌমারগণ কিন্তু কাতস্ত্রের “ধাতুবিভক্তিবর্জমর্থবল্লিজম্” (তুষ্ট ১) 

এই স্ুত্রটি বুঝিয়া থাকেন। তিববতে এবং কাশ্মীরে কিন্তু অর্থনির্দেশসমেত ধাত্- 

গুলিকে 'ধাতুনুত্রঁ বল! হয়, যেমন “কলাপধাতুস্ুত্র' €ক্ষীরতৎ ২১৬ পৃঃ)। 

পাণিনিসম্প্রদায়েও কাশ্মীরক ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন-_-“তথা চ ক্লেশ ভাষণ 

দেবখড়ুগ যথাক্রমে রাঁজ। হইয়াছিলেন। 119200179 ০1 60৩ 481881০ 90০1965 0 136049 

ড০। ? নামক গ্রন্থে এই রাজবংশের বিবরণ উপনিবন্ধ আছে। মঞ্জুঘোষখড়ী থঙ্ো ঘসে 

পূর্বপুরুষ । বায় বাহাদুর শরচ্চন্্র দাসের 10019 1800169 1 1১9 1910 06900 

নামক গ্রন্থ হইতে জানা! যায় যে, নানাবিধ সংস্কতগ্রস্থ তিব্বতীম ভাষায় অনুবাদ করাইবার 

জন্ত ৮*৯ খুষটশতাষীয় তিব্বতের রাঁজা থিসন্ অর্থাৎ খি-আোন্-দে-সন্ এবং তারপর মুতিগ- 

পু রল্পচন্ কর্তৃক ব্গদেশ হইতে জনেক বৌদ্ধপপ্ডিত আনীত হইয়াছিলেন। এই সম 

শাস্তরক্ষিতের নিকট তিব্বতের পণ্ডিত বনধর্ম পরাজিত হইলে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় ধর্শে 

পরিণত হইয়াছিল। শীস্তরক্ষিত লামীসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক। তিনিই “তাধিলামা 

বা “তধিলামা” পদের আষ্টা। পরে চীননরপতি কুব্লে (খুবিলই ) খা কর্তৃক তাহা? 

দীক্ষা্ডর শাক্যমুনি “তাঁধিলামা”র উপরে, “দালাইলামা” বা “দলইলামা? (07800 [9178 ) 

পদে নিষুক্ত হন। এই সকল কার্যে পল্পনাঁভও শাস্তরক্ষিতের একজন সহকর্ণা ছিলেন। 

পমস্তব পল্নাভের নামাত্তর | তিব্রতরাজ স্বয়ং শান্তরক্ষিতকে “বোধিসব এবং পরবে 
সম্ভবতঃ “বোধিশেখরপ্রমাণবাক্যতত্বজ্ঠ উপাধি দিয়াছিলেন। সে সময়ে দৌগসিংহী 

ধাতুপাঠের জন্ম হয় নাই। 
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ইতি চান্দরং সুত্রম, ক্লেশ বাধন ইতি দৌর্গম্” (১/৬৩৭-৩৮, ক্ষীরতরঙ্িণী পৃ 

০ লিবিশ সংস্করণ )। কাতন্ত্রধাতুপাঠ এক্ষণে বঙ্গদেশে কাতন্ত্রগণমালাদিনামে 

প্রচলিত হইয়াছে । ১৬ খুষ্টশতাব্দীয় রমানাথ চক্রবসন্তীর মনোরম! ইহার 

ব্যাখ্যাস্থানীয়। চি 

বৌদ্ধদের চান্দ্রস্প্রদায়ে_ চান্দ্র ধাতুপাঠ। পূর্ণচন্দ্রের ধাতুপারায়ণ ইহার 

বাখ্যাস্থানীয়। দিগম্বরীয় জৈনসম্প্রদায়ে_শকটায়নীয়,ধাতুপাঠ। তিঙ্গকমঞ্জরী- 

প্রাণত| ধনপাল ইহার বৃত্তিকার। উক্ত গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন_ 

“চতুর্দশশতান্তাহুশ্তত্বারিংশচ্চ সপ্ত চ। 

বাক্যতঃ শ্লোকতশ্চৈব শতানি ত্রীণি ধাতবঃ ॥ 

শ্রুতীডভাবতঙউফলেশতঙ নমিট্কমাত্রিকা 

পনোদবাঙউৈঙ নেষেধনানীডেকদেট্ফলম্ । 
অচোহ প্রয়োগিণঃ ক্রমেণ ধাতুষু এ টুড়ুষঞ্ীতঃ 

ফলেশতঙ শথুক্তণী অঙ.সতিক্তঃ শিশ্ঠুতে বুধৈঃ ॥ 

এধাদভুদিবুমুঞ ক্রীঞ তুত্তন্রুচ চু চজাদয়ঃ | 

একাদশেতি শব্দান্ুশামনে ধাতবো মতাঃ ॥ 

প্রপরাপ-সমন্ববনির্ুধ্যাঙ ম্তধয়োহপ্যতী 

সদভয়শ্চ প্রতিনা সহ পর্য্যপয়োরপি ॥* 
ধাত্র্থং বাধতে কশ্চিং কশ্চিৎ তসন্ুবর্তৃতে । 

তমেব বিশিনষ্ট্যম্য উপনর্গগতিস্ত্িধা ॥ 

প্রপূরণং ছুহেরর্৫থঃ পূরণাভাব এব সঃ। 

প্রস্থান প্রস্থতিপদে বিরুদ্ধার্থ্ দর্শনাৎ ॥ 

* জার্মান্দেশীয় গ্রন্থে শ্লৌকটার এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্ত এ দেশের বর্তমান গ্রন্থে 

লিখিত আছে-.. 

«প্রপরাপসমন্তবনিছ রভিব্যধিস্দতিনিপ্রতিপর্ধযপয়ঃ। 

উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সথে উপসর্গগণঃ কথিতঃ কবিনা ॥” 

১৯ খৃশতান্বীর শেষভাগে কিংবা ১২ থৃষ্টশতাীর গ্রারস্তে কাঁতন্ত্রপঞ্ীকার ব্রিলোচন 

ট গাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। কেবর্ উপসর্গগণঃ/স্থলে তিনি লিখিয়াছেন_'উপসর্গবিধিঃ, 

(চয়ৈ ২১০ )। 
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সম্ভবব্যভিচারাভ্যাং স্যাদ্ বিশেষণমর্থবৎ ॥ 

উপসর্গবশাদ্ ধাতুরনেকার্থপ্রকাশকৃৎ। 

প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ ॥৮ 

দেবনন্দীর ধাতুপাঠ পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষীরস্বামী, কৃষ্ণলীলাশতক এবং 
সায়ণাচাধ্য নন্দীর ধাতৃসংক্রাত্ত অনেক বচন উঠাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় 
দেবনন্দীরও একটা ধাতুপাঠ ছিল। সম্ভবতঃ শ্রুতপাল ইহার বৃত্তিকার। তবে ১৭ 

খষ্টশতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্যযের স্ুচিপত্রে (9%910708 01191718] 99763 1. 

হো?) বা রমানাথ চক্রবন্তীর ১৫৩৬ খুষ্টাব্দীয় মনোরমায় ইহার নামগন্ধও 
উপলব্ধ নহে। সুতরাং অনুমান কর! যায় যে, ১৬ খুষ্টশতাব্দীর পূর্বে এবং চতুর্দশ 

খ্ুষ্টশতাব্দীয় সায়ণাচাধ্যের পরে ইহার লোপ বা অত্যন্ত অপ্রচলন হইয়াছিল। 

রাসবত সম্প্রদায়ে__জৌমরধাতুমালা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । পাণিনীয় 
ধাতৃপাঠ উপজীব্য করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে । বৃহদ্বঙ্গে দীনেশ বানু 
জুমরকে মুর্শিদাবাদবামী বলিয়াছেন (৩৬৯ পৃণ)। জুমরনন্দীর মতে ধাতৃসমূহ 
শিববক্ত,নিঃস্থত হইলেও কালদোষে তাহাদের অনেক রূপান্তর হইয়াছে। 

মহেশের ধাতুমালা, কুন্তুকভট্টের রূপপ্রকাশ, রাধাকৃষ্ণের ধাতুরত্বাবলী, এবং 

বন্থুপ্রণীত ধাতুকারিকাঁ-এই সম্প্রদায়ের অস্তভূ্তি।, এ কুলুকভট মন 
সংহিতার টাকাকার নহেন। ধাতুবিষয়ক দশবলকারিকায় জৌমরগণও স্ব 

ঘোষণা করেন। বন্তৃতঃ কিন্তু উহ! তাহাদের নিজন্য নহে *। 

পেশী 
স্পাপ্পিশী পাতি শা শা শা স্াপিসাপাাপ্পপ্পাীশীশ শাপলা 

*. শ্রীশবাবু বলেন, দশবলকারিকা পাণিনীয় পণ্ডিত পুরুযোত্বমদেবের কৃতি। এ কথ 
'্সামরা সমর্থন করিতে পারি না, কারণ পুরুষোত্বমের পরে ইহা! প্রণীত হইয়াছে । ইহার 

অন্কূলে যে যুক্তি আছে তাঁহ। কাতসগ্রস্তাবে দর্শিত হুইবে। তবে দশবলকারিকাকে 

পাঁণিনিসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ উহাতে শপ. শ্তন্ প্রভৃতি বিকরণ 

প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পাণিনীয় ধাতুপাঠের দশমগণে যুজাদিমধ্যে পঠিত ধৃঞ১ও প্রীঞ,ধা$ 
স্দ্ধে “ইত্যাধৃষীয়াঃবাক্য শ্মরণপূর্ব্বক কৰি লিখিয়াছেন-_প্ধুঞ প্রীঞাবাত্ববীয়ৌ দশমগণ' 

গতৌ” ॥ অতএর ইহা খুব সম্ভবতঃ পাশিনীয় গ্রস্থ। খুব সম্ভবতঃ বলিলাম, কেন না মুগ্ধবোধ 

সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বোপদেবের কবিকল্পক্রমে ও কাব্যকামধেছতে পাঁশিনীয় সংজাদি অঃ 

হইয়াছে। কিন্তু পাঁণিনি-সম্পরদায় হইতে কৌমারগণকর্তৃক দশবলকারিকা! প্রথমে আচ্ছির 

এবং তারপর কৌমারদের অধিকার হইতে জৌমরগণ উহ! বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। উহা দে 
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্বতাস্বরীয় জৈনসমপ্রদায়ে__ হেমধাতুপাঠ। ইহা স্বোপজ্ঞধাতুপারায়ণ নামে 
্রসিদ্ধ। ১৫ শ্রীষ্টশতাব্দীয় গুণরত্বস্থরির ক্রিয়ারত্বসমুচ্চয় ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। 
গারস্থতসম্প্রদায়ে-১৬ খরীষ্উশতাব্দীয় ভন্্রকীর্তির শিশ্য হর্ষকীন্তির ধাতুপাঠ। 
স্থকারের 'তরজিণী' ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। মৌদ্ধবোধসম্প্রদায়ে__বোপদেবের 
কবিকল্পক্রম এবং ধাতুপাঠ বা ধাতৃকোষ | গ্রন্থকার প্রণীত কাব্যকামধেন্তু কবিকল্প- 
মর ব্যাধ্যাগ্রস্থ । সুভূতির কামধেছুনামে একখানি কোশ আছে। কৃষ্ণলীলা- 

কের পুরুষকার হইতে জানা যায় ষে, কবিকামধেম্থু ইহার নামান্তর । নামৈক্য 
নবারণ করিবার জন্যই বোপদেব তদীয় গ্রন্থকে কাব্যকামধেন্থু বলিয়াছেন। ১২খুষ্ট 
'তাবীয় শরণদেবের ছূর্ঘটবৃত্তিতে সুভূতির কামধেন্নু উল্লিখিত হইয়াছে । বোপদেব 
ও খুষ্টশতাব্দীয়। ম্ুতরাং তিনি স্ুভৃতির পরবর্তাঁ। সৌপদ্সে__পদ্মনাভের 
ড়কৌমুদী। ধাতুনির্ণয় ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। ইহা ব্যতীত অনেকেই 

রর বন্ধ তাছ! জৌমরগণ জানেন, কারণ দশবলকারিকাঁর গ্রথম পৃষ্ঠায় ( 09098 710 498 
70000 11510307068) 4. ি. 03.) তাহার! লিখিয়াছেন-- 

“মংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহে! জাগবতা হতঃ। 

স্ুকুমারক ম! রোদী স্তব হোষ স্থমন্তকঃ ॥৮ 
পরের বস্ত না জানিলে, ব্যাকরণপ্রস্তাবে স্বমন্তক মণির উপাখ্যান কেন? আমর! এনপ 
বললেও দশবলকারিকার প্রত্যর্পণ সস্তবপর নহে, কারণ ধর ক্লোকের পরেই লিগিত অছে-_ 

“অকরুণত্বমকা রণবি গ্রহঃ 

পরধনে পরযো যতি চ স্পৃহ!। 

মুজনবন্ধুজনেঘ সহিষ্ণুতা 

গ্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি ছুরাত্মনাম্ ॥” 
সব: কৌমারগণই এ স্থলে কটাক্ষিত হুইয়াছেন। ভাল, কৌমারদের বলিয়! শ্বীকার ন! 
*ারনেও পাণিনিসম্পরদায়ের গ্র্থ বলিয়া শ্বীকার কর! হউক। এ কথায় কোনও ফল নাট, 
কারণ এ প্লোকের পর পুনরায় লিখিত আছে__ 

“ছিতং ন বাচ্যমহিতং ন বাচ্যং 

হিতাহিতং নৈব চ ভাষণীয়ম্। 
এরগুকে। নাম মুনি মহা 
হিভোপদেশেন বলিং প্রবি্টঃ ॥” 

গাই ৪উক, ইহা শুনিয়া আমরাও নিবৃত্ত হইলাম। 



৪১৪. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

সাধারণভাবে ধাতুসম্বন্বীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যেমন-_শ্রীভদ্র অর্থাৎ দীপক 
ব্যাকরণপ্রণেতা শ্রীভজ্বেশ্বর নুরি, স্বামী অর্থাৎ কপ.ফিগাভ্যুদয়গ্রণেতা শিবন্ধামী 
আত্রেয়, ভট্টভাস্কর অর্থাৎ ভট্টভাক্করীয়কৃৎ কৌশিক ভট্টভাস্কর মিশ্র, হলায় 
ভট্টমল্প, দেব, ধনপাল, হরিযোগী, বল্পত, দশবলপুণ্তিত, গদসিংহ, কবিকল্পক্রম- 

্বন্ধাদিপ্রণেতা মণ্ডন, কারকবিচারাদিপ্রণেতা মণিকঠ, সমাসবাদাদিকং 
কালাপক গোবিন্দভট্ট, হরিচরিতকাব্যপ্রণেতা বঙ্গের শেষ কবি ১৫ খ্বীষ্টশতাবীয় 
চতুভূজ ইত্যাদি। কখনও কখন ধাতুসম্বন্ধে খগ্পুস্তকও রচিত হইয়াছে 
যেমন কৌমারদের “ক্রিয়াভাবো ধাতৃঃ"স্ত্রের উপর আখ্যাতমঞ্জরী । পাণিনি- 

কলাপের ধাতুন্থত্র লইয়াও অনেকে ধাতুসম্বন্বীয় বুকথা আলোচনা 
করিয়াছেন, যেমন__পাণিনীয় ভূবাদি্থত্রের উপর বাচকবার্থিককৃৎ সুধাকর এবং 
শার্বববর্দিক ধাতৃবিভক্তিবর্জমর্থবল্লিলম্ঃ সৃত্রের উপর বিদ্যাসাগর-টিপ্ননীকার। 
পাণিনির ধাতুসথত্র--ভৃবাদয়ো ধাতবঃ; (১৩১) এবং কলাপের ধাতুস্থত্র ধাতু 

বিভক্তিবজ্ঞমর্থবল্লিঙ্গম্ণ ( চতুষ্টয় ১)। আবার যেমন__“দগুকধাতু'বৃত্তিকার বা 

“গজনুত্রব্যাখ্যাকার শিবরামেন্দ্রযতি ৷ অবিচ্ছিন্নভাবে একার্থক বন্ুধাতুর উল্লেখকে 

'দগ্ুকধাতু” বলে। কৌমারসম্প্রদায়ে ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ । গন 

অর্থাৎ পাণিনির “ণেরণৌ যং কর্ম ণৌ চেং স কর্তাহনাধ্যানে” (১1৩৬৭) 
এই স্বৃত্র। ধাতুসম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থের টীকা টিগ্ননী বা অপরাপর সংবাদ তন্বং- 

সম্প্রদায়বিষয়ক ইতিহাসে যথাসম্ভব বলা হইবে। ধাতুসম্বান্ধে অন্যান্য বিবরণ 
উপোদ্ঘাতের নিম্নভাগে ড্রষ্টব্য। 

প্রাতিপদিকপাঠসন্বস্ধীয় গ্রন্থ। পাণিনিসম্প্রদায়ে__পাঁণিনীয় গণপাঠ। 

বর্ধমানের ছাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় গণরত্বমহোদধি ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। গেয়দেবের 

'পাঁণিনীয়গণপাঠ' একখানি সংগ্রহগ্রস্থ। কাহারও কাহারও মতে প্রাতিপদিকগাঃ 

পাণিনিকৃত নহে, কারণ পূর্ব্পরাবর-."*** (১১1৩৪ ) স্ত্রের ভায়ো স্ব 

হইয়াছে--“অবরাদীনাং চ পুনঃ স্ুত্রপাঠে গ্রহণমনর্থকম্। কিং কারণম! 

গণে পঠিতত্বাং। গণে হোতানি পঠ্যন্তে। কথং পুন জ্ঞায়তে স পূর্ব: 
পাঠোহয়ং পুনঃপাঠ ইতি? তানি হি পূরব্বাদীনীমান্তবরাদীনি।” ইহার 

প্রদীপে কৈয়টও লিখিয়াছেন-__“অভিযুক্তা' গণান্ পঠস্তি |..." অবরকালপঠাং 

ূর্বশব্দোইবরশব্দেনোচ্যতে ৷ তেন পূর্ববং গণপাঠ: পশ্চাৎ স্ত্রপাঠ ইতার্থ;।” 
ত্যদাদীনি পঠিত (সর্ব্বাদি-) গণে কৈশ্চিং পূর্ব্ধাদীনি পঠিতানি।” 
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নৃত্রপাঠের সঙ্গে প্রাতিপদিকপাঠের উপদেশ অপরিহার্ধ্, নচেং 

[ধ্যাতুগণের স্বন্ধে উহার ভার অর্পণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় বলিতে 

ইবে_ সুত্রপাঠের সঙ্গে পাণিনি অবশ্যই তছুপযোগী প্রাতিপদিকপাঠেরও 

[বস্থা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বাচাধ্যকৃত প্রাতিপদিকপাঠের সহায়তা! লওয়। 
মসস্তব নহে, সুতরাং ভাষ্য প্রদীপের কথানুমারে উহাতে তাহার কর্তৃত্ব না ধরিলেও 

ত্রোপযোগিতার জন্য সংস্কর্তৃত্ব ধরিতে হইবে। কিন্তু পাণিনির সংস্কৃত 

প্রাতিপদিকপাঠ যে কাত্যায়ন পত্ঞ্জলি জয়াদিত্য বামনাদি দ্বারা কালে কালে 

প্রতিসস্কৃত হইয়াছে তাহাও অন্বীকার করাযায়না। এসকল কথা মূলের 

পাণিনিপ্রস্তাবে যথাসম্ভব আলোচিত হইবে । 

কাতন্ত্রের প্রাতিপদিকপাঠসম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। কিন্ত 

বশ্নাদীনাং চ? (চতুষ্টয় ৬৯), 'মুহাদীনাং বা? (চ ১৯১), 'বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে, 

৮২৯৩), “স্মৈ সর্ধবনায়ঃ, (নাম ২৫), 'ত্যদাদ্দীনাম বিভক্কৌ' (নাম ১৭১) 

ত্যাদি শৃত্র দেখিয়া মনে হয়, একসময়ে স্ুত্রপাঠের সঙ্গে শার্বববন্মিক ধাতুপাঠের 

ঠায় শার্ধববন্মিক প্রাতিপদ্িকপাঠও অবশ্যই ছিল। সে গ্রন্থ বহুদিন লুপ্ত হওয়ায় 

ঢসিহঞ্ড তাহা দেখেন নাই, দেখিলে নাম করিতেন। তবে বৃত্তিদ্বারা তিনি 

খন উহার অভাব পুরণ করিয়াছেন। ন্বশ্রা্দির পাঠ দেখাইবার জন্য তিনি 

লখিয়াছেন_- 

ম্বসা নণ্ত। চ নেষ্টা চ ত্রষ্টা ক্ষত্তা তথৈব চ। 

হোতা পোত। প্রশাস্তা চ অষ্টৌ ন্বত্রাদয়ঃ স্বৃতাঃ ॥। 
প্লাকটী সম্ভবতঃ ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রকীত্তির “সমস্তভদ্র'নামক শ্লোকাত্মবক 

্যাকরণ হইতে উদ্ধত হইয়াছে। 
শুন। যায়, তিব্বতদেশে তিব্বতীয় ভাষায় চান্দ্র গণপাঠ সুরক্ষিত আছে (1) 

[01 1118001108] 0081107 1938) ০] 14) 0, 856, 1% 4) এখানে 

টা! পাওয়া যায় ন1। দিগন্বর সম্প্রদায়ে__শাকটায়নীয় গণপাঠ। ইহা ১৬পাদে 

বক্ত। জৌমর সব্প্রদায়ে__নারায়ণ স্ায়পঞ্চাননকৃত গণপ্রকাশ। শ্বেতাম্বরীয় 
'জনসন্প্রদায়ে__হৈমগণপাঠ। সৌপক্সেব_কাশীশ্বরপ্রণীত গণপাঠ। অন্যান্য 

ম্্রদায়ে স্বতন্ত্র গণপাঠ না থাকিলেও স্ৃত্রপাঠের ব্যাখ্যাবকাশে গণোদ্দিষ্ট শব্দ- 
পমূহ প্রায়শঃ উদাহৃত হইয়াছে। 

কাহারও কাহার মতে “লিঙ্গমশিত্যম্ঠ এই প্রাচীন ন্যায়বশতঃ পাপিনি 
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কোনও লিঙ্গানুশাঁসন বিষয়ক গ্রন্থ করেন নাই। ডাক্তার ক্রণো লিবিশ বলেন-. 

চন্্রগোমীর পর এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচলন হইয়াছে, কারণ তাহার পরিভাষাই 

আছে--'লিঙগমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাং *। ডাক্তার কীথ.সাহেবও লিখিয়াছেন_ 

10776 ( অর্থাৎ (98059 01) £9009] ) 8801)90. 10 7%01701 0%011011)6 ৪ 

0113”, আমর! কিন্তু পৌরাণিক মতানুসারে এ দকল কথা স্বীকার করি না। ই 

ব্যীত সাম্প্রদায়িক উক্তিও আছে__ 

«অষ্টকং ধাতৃপাঠশ্চ গণপাঠস্তথৈব চ। 

লিঙ্গান্ুশামনং শিক্ষা! পাঁণিনীয়া অমী ক্রমাৎ ॥” 

লিঙ্গান্শাসনের গ্রন্থ কি চন্দ্রগোমী দেখেন নাই? অসম্ভব। কল্হণোক্জ 

প্রাচীনতর চন্দ্রাচার্ধ্য অথবা চন্দ্রগোমী স্বয়ং লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থ করিয়াছেন। 

৬-৭ খুষ্ট শতাবদীয় হর্যদেব % অর্থাৎ হ্র্যবর্ধন উহা! দেখিয়াছেন। তাহার লিঙ্গাম- 

শাসনের শেষে লিখিত আছে-__ 

“ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ে বররুচে বিদ্যানিধেঃ পাণিনেঃ 

সুত্তল্লিঙ্গ বিধীন্ বিচার্য্য সুগমং শ্রীবর্ধনস্যাতবজঃ | 

শ্রব্যং ব্যাপি চ হর্ষবর্ধন ইদং ম্পঞ্তীকৃত প্রত্যয়ং 

 লিঙ্গানামনুশীসনং রচিতবানত্যর্থলংসিদ্ধয়ে ॥৮ 

সুতরাং হ্ষবর্ধনের সময়ে চান্দ্র লিঙ্গকারিকা ব্যতীত ব্যাড়ি শঙ্কর বররুচি এব। 

বিদ্ভানিধি পাণিনি-_-এ চারিজনের লিঙ্গানুশাসনও প্রচলিত ছিল। বলিতে 

ইচ্ছ! হয়__চন্দ্র অর্থাৎ কীল্হণোক্ত চন্ত্রাচার্ধ্য এবং বররুচি অর্থাৎ কাত্যায়ন 

বররুচি। কারণ প্লোকে চন্দ্রগোমি-বররুচির প্রায় সামসময়িক অমরমিংহের 

নাম নাই কেন? সম্ভবতঃ হ্ববর্ধনের সময়ে আধুনিক বলিয়াই তিনি উল্লিধিঃ 

হন নাই। আর অমরসিংহ আধুনিক হইলে চন্দ্রগোমীকে ব৷ প্রাকৃত প্রকাশকা? 

বররুচিকে প্রাচীন বলা যায় না। কিন্তু বর্তমান প্রান্ধিকগণ ১২ খ্ৃষ্ট শতারবীয 

সর্ধ্ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান আছেন, 

* ক্ষীরতরজিণী ২৩৩ পৃষ্ঠা এবং [086070902 7১9101006-08005 নামক 

৭৪ সংখ্যক পরিতাধা। 
8 4 186০7 01 3808106 169:860195 0. 495, 

২:10. 00. 492-33. 



উপোদ্খাত।' 8১৭: 

ভার উপর আবার সর্ধ্বলক্ষণাকৃৎ পৃথিবীশ্বরও তাহাদিগকে সমর্থন করেন। তিনি 

লিখিয়াছেন_“নমু সম্তি ব্যাড়িবররুচ্চন্্রগোমি প্রভৃতিমহাপুরুষবিরচিতানি 

গঙগান্শাসনানি ; তৎ কিমস্ করণন্ প্রয়োজনমিত্যাহ-*”। কিন্তু এ পাঃ 

্ধবাদিসন্মত নহে। কারণ 'চন্দ্রগোমি-স্থলে কোনও কোন পু িতে 'ভদ্রগোমি' 

পদ লিখিত আছে। (৩ পৃষ্ঠা, বেঙ্কটরাম-সংস্করণ )। তবে হর্ষোক্ত চন্দ্র 

চক্রগোমী হউন বা কল্হণোক্ত প্রাচীনতর ভন্ত্রাচার্য্যই হউন, আপাততঃ ফলে 

কোনও পার্থক্য নাই। 

কেহ কেহ বলেন--্ান্দ্রলিঙ্গামুশাসনের উপর চন্দ্রগোমী একখানি ব্যাখ্যা 

গ্রন্থ প্রথয়ন করেন এবং উহার নাম ন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি' । সব্ধানন্দের টাকাসব্বন্ধে 

মামরাও এই গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। তথায় লিখিত আছে-_“অয়ং মন্তুঃ 
প্রজাপতিরিয়ং মন্ুস্তদ্ভার্য্যেতি চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তিঃ” (তৃতীয়কাণ্ড--১৮৭ পৃ”, গণপতি- 

মস্করণ) । ইহাতে আবার মনে হয়, প্রাচীনতর চন্দ্রাচাধ্যপ্রণীত লিঙ্গান্ুশাসনের 

উপর চন্দ্রগোমী কেবল এই বৃত্তিখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তিকালে 

বাররুচিক গ্রন্থের ম্যায় সমূলবৃত্তি চন্দ্রগোমিপ্রণীত বলিয়া গৃহীত হহইয়াছিল। 

হা! আমাদের চর্মসিদ্ধান্ত নহে, কারণ প্রাত্িকদৃষ্টি আকধণ করিবার জন্যই 

ইহা উপন্তস্ত হইল। . 

শঙ্কর সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রের শঙ্করম্বামী। তিনি ভগবান্ বর্ষ এবং 
টপবধষের পিতা । বররুচিও তাহার নাম করিয়াছেন। কিন্তু লিঙ্গসন্বন্ধে শঙ্করের 

কি গ্রন্থ ছিল তাহা এখন জান! যায় না। 'বিগ্ানিধি'শব বোধ হয় পাণিনির 

বিশেষণ ।  হর্ষবর্ধনীয় লিঙ্গান্ুশাসনের ভূমিকায় পণ্ডিত প্রবর বেঙ্কটরাম শর্মা 
বিদ্ভানিধিকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন ( মদ্রপুর-সংস্করণ )। সম্ভবতঃ 

তিনি 'অতস্ত্রব্দ্রিকা'নামক নাটক প্রণেতা বিদ্যানিধিকে বা 'কাব্যচন্দ্রিকা' প্রণেতা 

বিদ্যানিধি হ্যায়বাগীশকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিয়! থাকিবেন, কিন্তু এ ছুইজন 
বিদ্যানিধি হর্ববর্ধনের পূর্বববন্তা নেন এবং তাহাদের লিঙ্গান্থশীলনবিষয়ক কোনও 

গ্রন্থের কথাও শুনা যায় না। আমরা “বিদ্যানিধি'শবকে পাণিনির বিশেষণ 

ধরিয়া উক্ত শ্লোকে পাঁচখানি লিঙ্গান্ুশাসনের উল্লেখ অনুমান করিতেছি, কারণ 

হবদ্ধনের সামসময়িক কোশকার শাশ্বত বলিয়াছেন_ 
“দৃষ্টশিষ্টপ্রয়োগোহহং দৃষ্টব্যাকরণত্রয়ঃ | 

অধীতী সহুপাধ্যায়াল্লিঙ্গ শাস্ত্রেমু পঞ্চনু ॥” 
৫৩ 
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তিনিও সম্ভবতঃ এ গ্লোকোক্ত পাচখানির উদ্দেশেই পঞ্চলিঙ্গান্ুশাসনের উন্নেধ 

করিয়াছেন। হ্র্ধবর্ধানের পর বামনাচাধ্যও চান্দ্রলিঙগকারিকা দেখিয়াছেন। 
তাহার গ্রস্থান্তে লিখিত আছে-_ | 

“ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্ং 
জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং বিবিধং তথাইন্যৎ | 

লিঙগস্য লক্ষ্ম হি সমস্য বিশেষ-যুক্ত- 
মুক্তং ময়! পরিমিতং ত্রিদশা ইহাধ্যাঃ ॥৮ (৩১)। 

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় টাকাসর্ধ্বন্বের বহুস্থানে চান্দ্রলিঙ্গামূ- 
শাসনের উল্লেখ আছে, যেমন অমরকোষস্থ 'অধ্রর্চাদৌ......শ্্লোকের 
পু্র্বপীঠিকায় “অর্দচ্চাদিগণে দ্বতক্ষীরাদয়ঃ পঠ্যন্তে, চাক্দ্রলিঙ্গামুশীসনে € 
তৃণরণচরণাদয়ঃ......” ( চতুর্থখণ্ড, ১৮৬ পৃণ)। নাভিশব্দের লিঙ্গনির্ণয়াবকাশে 
স্বানন্দ চান্দ্রলিঙ্গান্ুশামন হইতে একটী বচনও উদ্ধার করিয়াছেন। 

তিনি লিখিয়াছেন__“লিঙ্গশান্্কৃতাং স্ত্রিয়ামেব নাভিরিতি সম্মতম্। তথ! চ 
চন্দ্রগোমী--'ঈদুদস্তা স একা চ ইদস্তঙ্গানি দেহিনঃ, ইতি ।” (নামলিঙ্গানুশাদন, 

তৃতীয় কাণ্ড, ১৭৪ পূণ, ত্রিবাস্কুর-সং )। ইহা! ব্যতীত পুরুষোত্তমদেবের বর্ণদেশনায় 
চান্্রলিঙ্গানুশাসনের বচন উদ্ধত হইয়াছে । উজ্জ্লদত্তও এ চাক্জগ্রন্থ দেখিয়াছেন 
(€ণ. 40060076 [৬.[)। তারপর ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় রায়মুকুটের পদচন্দিকায 
উহার উল্লেখ আছে ণ। আমরা চান্দ্রলিঙ্গান্ুশাসন বা চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি দেখি নাই 

সত্য, কিন্তু তজ্জন্য উহারা কখনও ছিল না_-একথা বলা যায় না। 

ব্যাড়ি যে পতগ্রলির অনেক পূর্ধবত্ী তাহা সর্ধববাদিসম্মত। হর্ষবর্ধানের 
এবং বামনাচার্যের প্রাগুদ্ধ'ত শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায় ষে, ব্যাড়িরও 
একখানি লিঙ্গান্থুশাসন ছিল। সর্ববলক্ষণায় পৃথিবীশ্বরও এ কথা বলিয়াছেন। 
সর্ধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অমরসিংহ উহার সারাংশ লইয়াছেন। 

অমরকোষস্থিত প্রস্তাবনার 'সমাহত্যান্ততন্ত্রাণি-..* ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাধ্যায় 
তিনি লিখিয়াছেন__-'অগ্যতন্ত্রাণি ব্যাড়িবররুচিপ্রভৃতীনাং অস্ত্রাণি সমাহত্য 

একীকৃত্য। অতএব অম্পূর্ণমিদম, যতক্ত্রিকাণ্ডোৎপলিগ্তাদীনি নামমাত্রতত্ত্াণি 
ব্যাড়িবররুচিপ্রণীতানি তু লিঙ্গমাত্রতস্ত্রাণি” (টীকাসর্ধবন্য)। মসীশবের ধিরূপতা 

শী টাটা শিট তাপসী পপি জপ 
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লইয়। সর্ধ্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাড়ীয় লিঙ্গান্থুশাসনের একটী বচনও উদ্ধার 
করিয়াছেন-_্্ীপুংসয়ো মর্ষী'তি ব্যাড়িরাহ” (তৃতীয় কাণ্ড, ১৭৫ পৃণ)। 
বামনাচার্্য তর্দীয় লিঙ্গান্ুশীসনের বৃত্তিভাগে লিখিয়াছেন__“যদ্ব্যাড়িপ্রমুখৈঃ 

প্রপঞ্চবুলং লিঙ্গম্য লক্ষ্লোদিতং তত সংহৃত্য ময়া যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়তে 
জানতাম” ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাড়ীয়গ্রস্থে লিঙ্গসন্বন্ধীয় নান! বিষয় উপদিষ্ট 

হইয়াছিল। পতগ্লির পৃ ষদি ব্যাড়ির লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়ন সম্ভবপর হয় 
তাহ। হইলে পাণিনির পক্ষে অসম্ভব কেন? আর এক কথা। পাণিনীয় লিঙ্গামু- 

শাসন চন্দ্রগোমীর পরবর্থী হইলে ৬-৭ খুষ্টশতাবীীয় হর্ষবর্ধন কি উহাতে পাণিনির 
কর্ম ঘোষণা করিতেন? স্বীকার করি, ভাঙতে পাণিনীয় লিঙ্গান্ুশাসনের 

উল্লেখ নাই।. কিন্তু হর্ষবর্ধনের পরবস্ত' জয়াদিত্য বামন জিনেন্দ্রবৃদ্ধি কৈয়ট 

হরদন্ত বাঁ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় অন্নংভটও উহার নাম করেন নাই। এজন্য কি বলা 

যায়_উহা! অন্নংভট্ের পর রচিত হইয়াছে ? 

পতপঞ্রলি বলিয়াছেন_-“লিঙ্গমশিষাং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিলম্য” (২১1৩৬, 

২২২৯, ৮1১১৫) এবং “তন্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্” 
(১২৬৪।৫৩)। অশিষ্যমূ অর্থাং অকথনীয়ম। লোকাশ্রয়ত্বাং অর্থাং 
লোকসম্মতত্বাং। যখন ত্ুত্রদ্ধার ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে তখন লোকসন্মতি 
অবলম্বন করিতে হয়। সেইজন্য বররুচি বলিয়াছেন__ 

“বাশবৈশ্চাপিশবৈদ বাঁ স্ত্রাণাং চালকৈস্তথা । 

এভির্যত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্য। লোকসম্মতৈঃ ॥৮ 

(কাতন্্সন্ধি ২৩ স্ত্রীয় কবিরাজ )। অতএব পতগ্লির কথায় এইরূপ 
তাংপধ্য বুঝিতে হইবে--'ব্যবহারনিবন্ধাঃ শব্দাঃ সৃত্ৈস্তেষাং কথনং পরিগণনং 

বা কর্ং ন শক্যন্তে শিষ্টানাং প্রয়োগবাহুল্যাং। এই জন্য কেহ বা 'লিঙ্গ- 
মশিশ্যম*. বলিয়াও লিঙ্গাুশাসনবিষয়ক গ্রস্থ করিয়াছেন, আবার কেহ বা 

লিঙ্গানুশাসন বিষয়ক গ্রন্থ করিবার পরেও বলিয়াছেন__“লিঙ্গ মশিত্যম? 

বা'লিঙ্গব্যবস্থা লোকব্যবহারাধিগম্যা” | চন্দ্রগোমী যদি লিঙ্গান্ুশানপ্রণেতা হন 

তাহ! হইলে 'লিঙ্গমশিহ্যম্.....৮ইত্যাদি পরিভাষা বলিয়া তিনিও লিঙ্গান্ 
শাসন লিখিয়াছেন। লিঙ্গসন্বন্ধে নানাবিধ উপদেশের পর শাকটায়নীয় লিঙ্গাহ- 
শাসনের শেষে লিখিত আছে-_ 
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“বাগ বিষয়স্ত তু মহতঃ সংক্ষেপত এষ লিঙ্গ বিধিরুক্তঃ | 

যক্নোক্তমত্র সদ্ভিস্তল্লোকত এব বিজ্ঞেয়ম্ ॥” 

আবার শাকটায়নের পূর্বেবে অমরপিংহ লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গের শেষভাগে 

বলিয়াছেন-_“তক়্োস্তমিহ লোকেইপি তচ্চেদস্ত্যস্ত শেষবৎ” এবং “পরং 

বিরোধে শেষং তু জ্েয়ং শিষ্টপ্রয়োগতঃ৮” | প্রথমটার ব্যাখ্যায় সর্ববাননদ 

লিখিয়াছেন_“তৎ তন্মাদিহ লৌকিকে নামলিঙ্গান্ুশা সনেহম্ুপযুক্ততবান্ো্ম্। 

নন চাত্যন্তবিুষোইপি, পুরুষস্যাশেষলৌকিক প্রয়োগপারগত্বাসম্তবাৎ মন্দ 

মেতং, কিমস্তি লোকানাং প্রয়োগো ন বেতি'""" | অনুস্তলিঙ্গসংগ্রহার্থমিহ 

বক্ষ্তে_শেষং তু জ্বেয়ং শিষ্টপ্রয়োগতঃ, ইতি । যথা গ্রস্থবিস্তরভয়াদন্- 

মগীহ শেষং শিষ্টপ্রয়োগতো। জ্েয়ম.....।” আবার লিঙ্গাদিসংগ্রহবরগন্থিত 

“লঙ্ক! শেফালিকা টীকা......৮» ইত্যাদি গ্লোকের পুর্বধলীঠিকায় সব্ধাননদ 

লিখিয়াছেন__«পাণিন্তাদি ভিরনুশিষ্টলিঙ্গ*মভিধাঁয় তদবশিষ্টানি কানিচিন্নামানি 

কাস্তক্রমেণাহ__লক্কেত্যাদি (নামলিঙ্গানুশাসন, ১৭৩ পৃ, ত্রিবাঙ্কুর-সং )। ইহাতে 

উপপন্ন হয় যে, অমরসিংহের নিকট হর্ষোক্ত পাণিনিশক্করব্যাড়িবররু চিচনদ প্রণীত 

পাচখানি লিঙ্গান্ুশাসন অবিদিত ছিল না। অমরলিংহ চন্দ্রগোমীর প্রায় 

সামসময়িক। অতএব 'লিঙ্গমশিত্যম্...” ইত্যাদি উক্তিহেতু পতঞ্জলির বা চর" 

_গোমীর সময়ে 'পাণিন্তাদি লিঙ্গাম্শাসন ছিল ন1--এরূপ পাশ্চাত্য মতবাদ 

কখনই স্থ্র্যয লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে আমরা লিঙ্গান্ুশাসনবিষয়ক 

গ্রন্থসমূহের পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইব। 

(১) পাণিনীয় লিঙ্গান্থশাসন। ইহার উপর ১০ খুষ্টশতাব্দীতে বৃহং- 

সংহিতার টাকাকৃৎ ভর্টোৎপল ৭ এবং ১৫ খুষ্টশতাব্দীতে প্রক্রিয়াকৌমুদীকার 

রামচন্দ্র উহার টাকা প্রণয়ন করেন। ভ্টোৎপলের টাকা এখন পাওয়া যায় 

না। রামচন্দ্রের পর ১৬-১৭ খুষ্টশতাব্দীয় ভট্রোজিদীক্ষিত কর্তৃক উহ্থার 

* পা ণি্ঠাদিভিরনুশিষ্টলিঙ্গ” অর্থাৎ পাণিন্কাদিলিঙ্গাহুশীসনোপদিষ্ট লি, নুতরা 

তাঁৎপর্ধ্যতঃ ইহা দ্বার! তাহাদের লিঙ্গ মুশীসনগ্রস্থই লক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীশ্বর লিখিয়াছেন 

_দঅথ কিমিদং লিঙ্গং নাম্? যেষামনুশীসনং করিম্ততে ।....*সস্ি ব্যাড়িবররুচিচন্রগোমি' 

প্রভৃতিমহাপুরুষবিরচিতাঁনি লিঙ্গীনুশীসনানি......১ (সর্বধলক্ষণা__৩ পৃ*)। 

1 কৃহক্স্যাসে হেমচন্ত্র ইহীকে উৎপল বলিয়াছেন। অন্তান্ত গ্রন্থে [তিনি উ 

বলিয়াও অভিহিত হুইয়াছেন। 

পলা চার্ধা 
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একখানি বৃত্তি প্রণীত হয়। উহা শব্দকৌন্তরভের অস্তর্গত। ১৮ খৃষ্টশতাববীতে 

তবদেবমিশ্রের পুত্র ভৈরবমিশ্রী উক্ত বৃত্তির একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। 
এই সাক বৃত্তি নির্ণয়লাগর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে এবং সর্বত্র উহার প্রচলন 

আছে। 

(২) ব্যাড়ির লিঙ্গান্শাসনমৃত্র । '্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ (১।২/৬৪।৪৫) 
এই বাত্তিক হইতে বুঝ। যায় যে, ব্যাড়ি কাত্যায়নের পূর্ববাচাধ্য। পতঞ্জলির এবং 
ভ্তহরির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একজন ব্যাড়ির সম্পূর্ণ নাম__দাক্ষায়ণ 

ব্যাড়ি। প্রাত্বিকদের মতে দক্ষকন্া দাক্ষীর পুত্র-পাণিনি এবং দক্ষমুত দাক্ষির 

পুর --দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। ব্যাড়িপ্রণীত তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়__ 

সংগ্রহ, উৎপলিনী এবং লিঙ্গান্ুশাসনস্থত্র । উৎপলিনী একখানি কোশগ্রন্থ। ইহার 

শেষভাগে লিঙ্গামুশাসনস্ত্রের সন্নিবেশ ছিল। অমরের নামলিঙ্গান্থুশামনে এই 

গ্রাচীন প্রথাই অনুস্থত হইয়া থাঁকিবে। এসম্বন্ধে সর্ধ্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবাদ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাড়ির লিঙ্গান্থশাসনবিষয়ক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, 

কিন্তু হর্ষবর্ধন এবং বামনাচাধ্য উহ। দেখিয়াছেন। কারণ হর্বদ্ধনকৃত লিঙ্গানু- 

শাসনের শেষে লিখিত আছে--“ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ো বররুচে বিদ্যানিধেঃ 

পাণিনেঃ...৮ ইত্যাদি এবং বামনকৃত লিঙ্গান্মশীসনের শেষে লিখিত আছে__ 

“বযাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রং জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং বিবিধং তথাইম্যৎ” ইত্যাদি । 

ইহা বাতীত সর্ধ্বানন্দের টীকাসর্বন্তে ব্যাড়ীয় লিঙ্গানুশাসনের একটা সুত্র উদ্ধত 

চযাছে_-দ্ত্রীপুংসয়ো। মধী” (তৃতীয়কাণ্ড ১৭৫ পৃণ্)। বামনের লিঙ্গাশাসন- 

নতি হইতে জানা যায় যে, ব্যাড়ির প্রপঞ্চবনল গ্রন্থ উপজীব্য করিয়াই 
ঠাঠার সবৃত্তি লিঙ্গান্শাসন লিখিত হইয়াছে। 

(৩) শাস্তনবের লিঙ্গান্থুশাসন বা লিঙ্গান্থুশাসনসূত্র। গ্রন্থ অনেকদিন 

ৃর্ধে লুপ্ত হইয়াছে। গ্রস্থকার ফিট্মুত্রকার কি না তাহাও জান যায় না। 

(৪) চান্দ্সম্প্রদায়ের লিঙ্গানমাশন বা লিঙ্গকারিকা। গ্রন্থ এখন পাওয়া 

নায় না, কিন্তু হর্ষবর্ধন হইতে রায়মুকুট পধ্যন্ত সকলেই উহা! পড়িয়াছেন। এ সকল 

কথা পূর্বে বল। হইয়াছে । 

(৫) অমরসিংহের লিঙ্গানুশাসন। গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । ১১-১২ 

বষ্টশতাবীয় ক্ষীরম্বামী ও হেমচন্দ্রস্থুরি, ১২ খুষ্টশতাবীয় সর্বধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
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সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় হড্ডচন্দ্র, ১৪ খৃষ্টশতাবীয় বঙ্গবাসী বৃহস্পতিমহিন্ত রা 
মুকুট, এবং তারপর ১৫ খৃষ্ট শতাবদীয় মিথিলাবাসী দ্বিতীয় শ্ীকর আচার্য এ 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।  ক্ষীরন্বামীর অমরকোযোদঘাটন, সর্ব্বানন্দের টীকা, 
সর্ধবন্থ, রায়মুকুটের পদচন্দ্রিক! ও শ্রীকরের ব্যাখ্যামৃত বিশেষ প্রামাণিক গ্রস্থ। 

হড্ডচন্দ্রের গ্রন্থ এখন ছুল্লভ। এ সকল গ্রন্থকার প্রধানতঃ পাণিনীয় পণ্ডিত। 
শ্রীকরের পর সারম্বতসম্প্রদায়ে ভট্যোজিপুত্র ভাম্ুজিদী ক্ষিতের রামা শ্রমী বা ব্যাধ্যা- 

সুধা, জৌমরসম্প্রদায়ে নায়ারণশর্মন্তায়পঞ্চাননের অমরকোশপঞ্জিকা বা পদার্থ 
কৌমুদী, কৌমারসম্প্রদায়ে বক্তব্যবৃত্তিকার রমানাথ চক্রুবর্তিবিষ্তা বাচস্পতির তরিকা 
বিবেক ও তৎপুত্র রাজাদিবৃত্তিকার রত্ষেশ্বর চক্রবস্তার রত্বমালা, সৌপপ্নসম্প্রদায় 
মথুরেশ বিগ্ালঙ্কারের সারস্ুন্দরী, মৌগ্ধবোধসম্প্রদায়ে রামতর্কব!গীশের নাম- 
লিঙ্গানুশ[সন টীকা এবং তারপর ভরতমল্লিকের মুগ্ধবোধিনীরচিত হয়। ভরতের 

পর অচ্যুতোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ ও রঘুনাথচক্রবস্তার ব্রিকাগুচিন্তামণি প্রণীত- 

হইয়াছে। তবে যদি অচ্যুতেপোধ্যায় কমলাকর ভট্টাপরপর্ধ্যায় অদবৈতাচার্যোর 

কনিষ্ঠপুত্র হন তাহা হইলে তিনি ভরতের পূর্ববর্তী। অমরসিংহ চন্দ্রগোমীর 

প্রায় সামসময়িক। 

(৬) জৈনেন্্র লিঙ্গান্বশাসন। গ্রন্থ বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে । বামনের 

শ্লোকে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। জন্তবতঃ পুজ্যপাদ দেবনন্দী ইহার 

প্রণেতা । তিনি চন্দ্রগোমীর কিঞ্চিৎ পরবর্তী । 

(৭) বররুচিকৃত লিঙ্গাম্শীসন বা লিঙ্গ বিশেষবিধি বা বররুচিলিঙগ ৃত্র। 

প্রাকৃতপ্রকাশকার বররূচি অমরসিংহের সামসময়িক হইলেও তাহাদের মধো 

অমরসিংহই বর্ষীয়ান ছিলেন। বররুচির এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে 

৮০টী কারিকা দৃষ্ট হয়। কীল্হর্ণ, মহোদয় বলেন যে, বররুচি আবার লিঙ্গবৃতি 

নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন* | ইহার প্রারস্ভে লিখিত আছে_ 

“লিজং ভিজ্ঞাুনাচারয্য: পৃষ্টঃ শিষ্যেণ কেনচিৎ । 

ইদ্দং বররুচিস্তন্মৈ প্রোবাচ হিতকাম্যয়া ॥” 

্াঙ্ক মহোদয়ের পুস্তকে কিন্তু এ ক্লোকটা দৃষ্ট নহে। তথায় লিখিত আছে 
রি 

রািরারিরারীিজয়াতীনিরিটিতা রি 

*₹ [300০1৮0061৪ 99891) 0) 38781016 0188, 1 139000%5 

% 
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হরতু হরস্তব ছুরিতং কনকরজঃপুঞ্জপিঞ্জরে শিরসি। 

দণিরাহুতিরিব হুতভূজি নিপততি ভাগীরথী যন্ত্য॥” 

ধম গ্লোকটী বৃত্তিকারের কোনও শিশ্যকর্তৃক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় 

কটা বৃত্তিকার স্বয়ং লিখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

গ্রন্থের অনেকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যপরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

ঠা] 1934), 
এই লিঙ্গান্ুশামনের শ্লোকগুলি প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচিকৃত অথবা 

[নিনীয় বাণ্তিককার বররুচিস্থৃত তাহ! লইয়া আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। 

কত প্রকাশকার বররুচি অমরসিংহের সামসময়িক হইলেও কিছু অর্ধাচীন। 

ধুষ্টশতাবদীয় সর্ধ্ধানন্দের মতে অমরমিংহ তদীয় নামলিঙ্গামুশাসনের জন্য 

ড়ি এবং বররুচির নিকট খণী। ব্যাড়ির নিকট খণী হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্ত 

বীয়াংনর নিকট খণী হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক । তবে কি সর্ববানন্দ বররুচি- 

মের দ্বারা বাত্তিককার কাত্যায়নকে লক্ষ্য করিয়াছেন? বিচিত্র নহে। কিন্ত 
£হ কেহ বলিবেন__'সর্বানন্দ ১২ খৃষ্টশতাব্দীর লোক, সুতরাং প্রায় ৬০০ বংসর 

বে্বেকে প্রাচীন আর কে অর্ব্বাচীন তাহা ঠিক করিতে ন! পারিয়া প্রমাদবশতঃ 

চনি অমরদিংহকেই প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচির পরবর্তী ভাবিয়াছেন। ভাল, 

-৭ খুষ্টশতাবীয় হর্ষবর্ধন* কেন অমরমিংহের নাম না করিয়। বররুচির নাম 

রিয়াছেন? ইহাতে মনে হয়, যেন চাল্দ্রলিঙ্গামুশাসনের পর অন্য গ্রস্থের 

মাণাম্বীকারে তাহার কোনও ওনুক্য ছিল না। অন্ুমানে বীতস্পুহ 

ইয়া আমরা এখন জিজ্ঞাস! করি_মূলের প্রারস্তে না করিয়া বৃত্তির প্রারস্তে 
ম্থকার 'হরতু হরস্তব ছুরিতম্' ইত্যাদি প্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন কেন? 
[তএব মূলপ্লোকগুলি বা্তিককার বররুচি প্রণীত বলিয়া তখন প্রসিদ্ধ ছিল কি না 

বং উহাদের উপর যে লিঙ্গবৃত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাই প্রাকৃত প্রকাশকার 

ররুচিপ্রণীত কিনা-_এ সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাভার প্রাত্বিকদের স্বন্ধে অর্পণ করিয়া 

নামরা এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। 

(৮) হর্ষদেবের অর্থাৎ হ্ষবর্ধনের লিঙ্গান্ুশাসন। এই গ্রন্থে ৯৭টা কারিকা! 

ছে (বেঙকট-দংস্করণ) । ইহার চারিটা প্রকরণ-্ত্রীলঙগ প্রকরণ, পুংলিজ প্রকরণ, 
পপ পপ পপ পি পা ৮৭ 7 

পেশি িসিশি শি শপাাটিতি তত পিস 

*.1916)১5 71880: 01 3ি9178106 টি [), 484. 



৪২৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

নপুংসকলিঙ্গ প্রকরণ, এবং মিশরলিঙ্গপ্রকরণ। এই গ্রন্থ ৬-৭ খৃষ্টশতাীতে প্রা 

হয়। (41171960501 98091016 11609601 0৮ 19105 00. 43283), 

ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রস্থকার মহারাজ হববর্ধন কি না তাহা লইয়৷ মতে 
আছে। কারণ গ্রন্থকার হর্যদেব শ্রীবর্ধনের পুত্র, আর মহারাজ হ্যবন্ধন 

প্রীপ্রতাকরবর্ধনের পুত্র। কিন্তু জার্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার্ অটো৷ ফ্রাঙ্ক, মহোদয়াদি 

উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে 'নামৈকদেশগ্রহাগ 

নামমাত্রগ্রহণম্* এই ন্যায়ান্সারে শ্্রীপ্রভাকরবর্ধনকে গ্রন্থকার কেবল শ্রীবর্ধন 

লিখিয়াছেন,। আর মহারাজ বলিয়া হবর্ধনস্থলে 'হধদেব'নাম প্রযুক্ত 

হইয়াছে । বেরেডিয়েল কীথ. ও ভিন্টার্নিংস উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয় 

বিশ্বাস করেন। 

হর্বর্ধন প্রণীত লিঙ্গানুশীসনের উপর ভট্টভারদ্বাজের পুত্র পৃথিবীশ্বর 

“সর্বলক্ষণা'নামে একখানি টীক। প্রণয়ন করেন। ইনি জয়াদিত্য বামন প্রণীত 

কাশিকাবৃত্তির বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন ( বেস্কট-সংস্করণ__৫৬পৃত'** )। সুতরাং 

ইহাকে ৮খুষ্টশতাববীর পূর্ববর্তী বলা যায় না। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের গর 

ইহার পিতা ভট্টদীপ্তত্বামী এবং ইনি স্বয়ং শবরম্ামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এরণ 

অনুমানের হেতু এই যে, 7) 0160 501 মহোদয় একখানি 'সর্ব্বলক্ষণা- 

পু'থীর পুষ্পিকায় এ ছুইটা নাম দেখিয়াছেন এবং অমরকোশের মন্যবর্গস্থিত ৯: 

শ্লোকের টীকাসর্ধবন্বে ১২ খুষ্টশতাবদীয় সর্ববানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শবর স্বামীর 

নাম করিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীশ্বর যে ১২ খুষ্টশতাব্দীর পূর্ববর্তী ছিলেন 

তাহাতেও সন্দেহ নাই। 

স্ধলক্ষণার উপোদ্ঘাতে পৃথিবীশ্বর বলিয়াছেন-__ 
*প্রাথিতঃ শান্ত্রকারেণ পাদগ্রহণপূর্বকম্। 
লিঙ্গান্নশাসনব্যাখ্যাং করোতি পৃথিবীস্বরঃ ॥” 

আমরা কিস্ত বলিব-__শ্রুতং ভব্দভিরধরোত্তরম্' । কারণ ৬-৭ খুষ্টশতাবীয 

হ্ষবর্ধন কিরূপে কাহার পায়ে ধরিবেন? আর এরূপ ঘটনা ভারতে অশ্রতপূর্বব। 

কারণ ব্যাখ্যা যদি সমালোচনাত্মক গ্রন্থ না হয় তাহা হইলে মূলকার ব্যাখ্যাকারে 

আচাধ্যস্থানীয় হইয়া থাকেন। 
(৯) বামনকৃত লিঙ্গান্ুশাসন। ইহাতে ৩০্টা প্লোক ও ভছুপরি গ্রন্থকারে? 

ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থে মাঘের 'শিশুপালবধ' হইতে একটি শ্লোক (২1৩৯) উদ্ধও 



উপোদ্ঘাত ৪২৫, 

হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকার নবমখুষ্টশতাবদীয় রাষ্ট্রকূটসম্রাট জগত্বুঙ্গের 

নাম করিয়াছেন (৯ম কারিকার বৃত্তি)। জগত্বজ বঙ্গাধিপতি রাজ্যপালের শ্বশুর 

(0004)2] 01109 4. 90113910981) 1899, 0. ], 0. 80)1 রাজ্যপাল 

৯১৫ খুষ্টাকে অভিষিক্ত হন ( বৃহদ্বঙ্গ__২৬০ পৃণ)। এরূপ অবস্থায় লিঙ্গামু- 

শাদনকার বামনকে ৮ম খৃষ্টশতাব্দীর পূর্বববন্তাঁ বলা যায় না। এদিকে ৯ম খুষ্ট 

শতাবীয় রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় বামনের নাম ও বাক্যাদি দৃষ্ট হইয়া 

থাকে। তিনি লিখিয়াছেন--“কবয়োহপি ভবস্তি ইতি বামনীয়াঃ1৮ (কাব্য- 

মীমাংসা, বরোদা-সং ১৪ পৃণ)। ৯ খুষ্টশতাব্দীয় আনন্দবর্ধনও বামনকে 

জানিতেন। কারণ তাহার ধ্বন্তালোকের-_- 

“অস্ফ,টম্ষ,রিতং কাব্যতত্বমেতগাথোদিতম্। 

অশরু,বন্তির্যাকর্ত,ং রীতয়ঃ সংপ্রবর্তিতাঃ ॥৮ (৩1৫২)। 

এই কারিকাটীতে বামন কটাক্ষিত হইয়াছেন । আবার অভিনবগুপ্তের লোচনানু- 

সারে বামনের মতবাদ এবং ভামহের মতবাদ মনে রাখিয়াই আনন্দবর্ধন 

লিখিয়াছেন__ 

“অন্ুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ। 

অহে৷ দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগমঃ ॥* 
(১।১৩ কারিকার বৃত্বি)। 

এই মকল কারণবশতঃ লিঙ্গান্ুশাসনের ভূমিকায় চিমনলাল দালাল মহোদয় 

বামনকে ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন। 
বামনীয় লিঙ্গান্থশাসনের প্রথমে লিখিত আছে-_ 

“সিদ্ধং বিবুধজনেষ্টং বিদ্িতাখিলবাঙ.ময়ং প্রপম্যাপ্তম্। 

লিঙ্গান্নশাসনমহং বচম্যাধ্যাভিঃ সমাসেন ॥” 

ৈনমতে 'সিধ'শবদ্বারা আদিতীধঙ্কর সিদ্ধসর্ধজ্ঞ এবং বৌদ্ধমতে সর্বার্থসিদ্ধ 
লক্ষিত হইয়াছেন। হিন্দ্মতে বামনাচার্ধ্য কাত্যায়ন-শর্বববর্ধার ্যায় এ শব্দটা 

কেবল মঙ্গলার্থে ই প্রয়োগ করিয়াছেন। লিঙ্গান্নশীসনের উপর গ্রস্থকারের 

একখানি স্বোপজ্ঞবৃত্তি আছে। উহার প্রারস্তে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“শ্রেয়াংসং শিবমীশ্বরং প্রশমিতাশেষাতদোষাশয়ং 

বিশ্বক্লেশবিনাশিনং শুভনিধিং নত্বা গুরুং চ ত্রিধা। 

৫৪ 



৪২৬ বযাকরণদর্শনের ইতিহা্ 

যদ্ ব্যাড়িপ্রমুখৈঃ গ্রপঞ্চবছলং লিঙ্গস্য লক্মোদিতং 

তৎ সংহৃত্য ময়! যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়তে জানতাম্॥” 

ক্লোকে শ্রেয়; এবং শিবাদি শের প্রয়োগহেতু গ্রন্থকারকে সনাতনধর্্মাবলমবী 

বলিয়াই মনে হয়। | 

চাঁরিখানি গ্রন্থ বামনপ্রর্ণীত বলিয়া শুনা যায়__কাশিকাবৃত্তি (আংশিক) 

লিঙ্গানুাসন, সবৃত্তিকাব্যালঙ্কারস্থত্র, এবং বিশ্রান্তবিদ্ভাধরব্যাকরণ। প্রথম তিন- 

খানি গ্রস্থ এখনও স্ুলভ। শেষোক্ত গ্রন্থখানির একটামাত্র হস্তলিখিত পুস্তক 

0%09তে ক্ষক্ষিত আছে। বর্ধমানের গণরত্বমহোদধিতে এবং হেমচন্্ের 

বৃহ্দ্যাসে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থের এককর্তৃত্ব বা ভিন্নকর্ 

লইয়। বিচার আপাততঃ অনাবশ্ঠক। 

(১০) কাতন্ত্বৃত্তিকার ুর্গসিংহের লিঙ্গান্বশাসন। ইহাতে সম্ভবত 

৮৮টী কারিকা ছিল। কৌমারদের ব্যাখ্যায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, গ্রন্থ কিন্ত 

এখন পাঁওয়। যায় না। গ্রন্থকার ইহার উপর একখানি বৃত্ধিও প্রণয়ন করিয়া 

ছিলেন। ৩২৫ স্ত্রীয় আখ্যাতপঞ্জীতে উহার বাক্য উদ্ধ'ত হইয়াছে। তথায় 

লিখিত আছে-_“ননু বিশিষ্টমপি শ্বশুরত্বং ভবৎ তদপত্যোদ্বহনসন্বন্ধকৃতাস। 

ভবিতুমর্তি, তচ্চ ন কেবলং পুংসি স্থিতং কিস্তহি 1 স্ত্রিয়ামপি। যদাহ ভগবান 

ছুর্গসিংহঃ__এবং শ্বশুর ইতি তদপত্যোদ্বহনসন্বন্ধ নিবন্ধনে! ব্যপদেশ? বশ্রধামগি 

স্থিত এবে"তি।” শুন। যায় ইহার প্রারস্তে লিখিত ছিল-_ 

দ্ত্ীপুংনপুংসকত্বেন ভিন্নং যেন চরাচরম্। 

লিঙ্গং জয়তি যন্লিত্যমশেবাগমকারণম্॥” 

কাশ্মীরের গ্রন্থে ছূর্গাত্মগ্রণীত লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ পাওয়! যায় । 15969105 ৫ 

380806 919001079৮ নামক গ্রন্থে ডাক্তার প্রীপাদকৃষ্ণ বলেন যে, ইহাতে ৮৬ 

কারিক। আছে (৮৫ পৃ*)। তিনি আরও বলিয়াছেন-_-”1008% 90178 18 3 

$0 799 11967100111760 00৮ 19 দা1008 ৪000) ৪৪ 70085 00900 

8770 10)01801)975%-:8700 0008 01 006 টি (দ০১ 1 10660. 010 219 ঢা 

79:80708, দা069 ৪, 111088108898108, 10 019 [7869002:৮ (0. 68) ইহা 
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10000111009 0019: 9৪ 776 ৪2 728 ০, 13800070.৮ আমাদের. মতে 

বৃত্তিকার দুর্গঈসিংহই শৈব এবং তিনিই সবৃত্বি লিঙ্গানহুশীন করিয়াছিলেন 
বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্ডিতগ্রবর বেঙ্কটরাম শর্দা হর্ববর্ধনীয় 
লিঙ্গানুশাসনের ভূমিকায় ছূর্গীসিংহকে অভিনব শাকটায়নের পর্ববর্তী বলিয়াছেম 
(৩৮ পৃণ)। আমাদের মতে কিন্তু তিনি শাকটায়নের ব্াঁয়ান সামমময়িক 
ছিলেন। ইহার যুক্তি কাতস্প্রস্তাবে দর্শিত হইবে। 

(১১) অভিনবশাকটায়ন-প্রণীত লিঙ্গান্থশাসন। ইহাতে ৭*টী কারিকা 
আছে। কারিকাগ্চলি আবধ্যাছন্দে রচিত। গ্রন্থ বেস্কটরামকর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে 
(মন্্পুর-সংস্করণ )। ইহার শেষে লিখিত আছে-- 

“বাগ বিষয়স্ত তু মহতঃ সংক্ষেপত এয লিঙবিধিরুক্তঃ | 
যন্নোক্তমত্র সদ্ভিস্তল্লোকত এব বিজ্ঞেয়ম্॥” (৭ কারিক|)। 

(১২) ভোজদেবের লিঙ্গামুশাসন। গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ 
উহা সরম্বত্ীক্ঠাীভরণের একটা অংশ হিল । কিন্তু মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 
সরস্বতীকঠাভরণে আর সমস্ত থাকিলেও লিঙ্গানুশাসন নাই। 

(১৩) অরুণদেবকৃত লিঙ্গানশাসন। গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্ব্বানন্দ 
বন্দোপাধ্যায়ের ১১৫৯ খুষ্টাব্দীয় 'টাকাসর্ধবস্বে অরুণদেবের নাম পাওয়া যায়। 
বেস্নটরাম ইহাকে অভিনব শাকটায়নেব পরবন্থী বলিয়াছেন। 

(১৪) বুদ্ধিসাগরকৃত লিঙ্গান্থুশাসন। সম্ভবতঃ ইহ! 'শ্রীবুদ্ধিদাগর" নামক 
ব্যাকরণের অন্তর্গত ছিল। জৈনগণ বলেন__ 

“শ্রীবুদ্ধিসাগরসুরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্। 
সহস্রাষ্টকমানং তৎ স্তরীবুদ্ধিসাগরাভিধম্্॥” 

গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার জৈন ছিলেন। 
বেস্কটরাম বুদ্ধিসাগরকে ছুর্গসিংহের এবং ভোজের সামসময়িক বলিয়াছেন 

১৪ পৃ*, হর্যলিৎ ভূমিকা )। কিন্তু এক ব্যক্তি এ ছুই জনের সামলময়িক হইতে 
পারেন না। তবে ইহাকে ভোজের সামসময়িক বল! যায়। কারণ বুদ্ধিসাগর 
নর স্থরির বন্ধু ছিলেন এবং জিনেশ্বর সরি জাবালপুরে থাকিয়া ১০২৩ খুষ্টাবে 
্ একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। অতএব বুদ্ধিসাগরও ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় 
ছলেন। 

(১৫) জৈন হেমচান্দ্রের স্বোপজ্ঞলিঙ্গান্থশাসন। ইহার উপর গ্রন্থকারের 
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বিবরণ আছে (00198 170 4516, ডয. 818৪, 0 4, তি. 0,)। ১৬৭৫ 

খৃষ্টাকে যোধপুরে সৃর্ধ্যসিংহের রাজবকালে শ্রীবল্পভবাচনাচার্য্য “ছুর্গপদপ্রবোধ 

নামে ইহার আরও একখানি টাকা প্রণয়ন করেন। ইহাও এখন ছুল্লভ হইয়াছে। 
হেমচন্দ্র ১১-১২ খুষ্টশতাব্বীয় ছিলেন । 

(১৬) জয়সিংহের লিঙ্গবার্তিক (0018 70 4630, ড181% 
[1900150:11068 01 0) 4১819010 93001910501 13079] )। গ্রন্থকার ১৪ ধৃঃ 

শতাব্দীর পূর্ববর্তী, কারণ মিথিলায় ১৩৪৩ খৃষ্টা্ধে এ পুথির নকল করা হইয়া- 
ছিল। গ্রন্থকার গ্রহেশ্বর মিশ্রের পুত্র। ইহা শুনিয়া মনে হয়, চণ্ডীস্োত্রের 
টীকাকার জয়সিংহ মিশ্রই লিঙ্গবার্তিককার। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন। 

(১৭) রামনাথ বি্যাবাচম্পতির 'লিঙ্গা দিসংগ্রহটিপ্ননী” । মহোপাধ্যায় 
বেঙ্কটরাম শন্মা ইহাকে লিঙ্গামুশাসন বিষয়ক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মনে করিয়াছেন 

(হর্ধলিৎ ভূমিকা ৩৪পৃণ )। বস্তুতঃ কিন্ত ইহা অমরকোষস্থিত লিঙ্গাদিসংগ্র- 
বর্গের টীকামাত্র। শর্শমহোদয় গ্রন্থ না দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছেন। 
রামনাথ একজন ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কালাপক পণ্ডিত ছিলেন। কলাপচন্ধে 

১৬-১৭ খুষ্টশতাবীয় সুষেণ বিগ্াভূষণ তাহার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। 

(কাতন্ত্র সন্ধি ৭৫ সুত্রীয় কবিরাজ )। 

এতদ্বতীত লিঙ্গান্ুশাসনের উপর আরও অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

যেমন--পল্নাভদত্বের লিঙ্গান্থশাসন, জয়ানন্দন্রির লিঙ্গান্শাসনবৃত্তা,দ্ধার 
বামনুরির পুত্র তোপুরীর লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ, ইত্যাদি। সংস্কতশব্দের লিঙ্গনির্ণয 
করা কঠিন। সেইজন্য মনীধিগণ লিঙ্গের উপর নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ম্ুতরাং লিঙ্গপ্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিবার পর উপোদ্ঘাত 

শেষ কর! যাইবে । 

সত্ব রজং ও তমঃ__এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এইজন্ 
সাংখ্যশান্ত্র সৃত্রিত হইয়াছে--"সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থ। প্রকৃতিঃ”। প্রকৃতির 
গুগত্রয়ে কোনও প্রকার উপমর্দ্য-উপমার্দক ভাব আসিলেই স্থষ্টিকার্য্য আরদ্ধ হয়। 
এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকেরা বলেন__ | 

দপ্রকর্ষবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থিবাচকঃ। 

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্ট যা বিদ্যা প্রকৃতি; সা! প্রকীত্তিতা ॥” 
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প্রকৃতির গুণক্ষোত হুইলে শবার্ধেও উহার কার্ধ্য প্রকাশিত হয়। সেইজন্য 
অর্থের গুণগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া প্রাচীনকালে পরাবরতত্বজ্ঞ ঝধিগণ শবেও ভিন্ন 
ভিন্ন লিঙ্গের কল্পনা! করিতেন, যেমন- ত্রহ্গ ব্রহ্মা এবং ত্রদ্মাণী। অনন্ত ক্রহ্ধে 
কোনও গুণগত বৈশিষ্ট্য নাই--এইরূপ কল্পনাহেতু ব্রক্ষশ্ধ নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে । 
কিন্তু যখন ব্রক্ষশবে সব্বাধিক্য কল্পিত হয় তখন উহা! পুংলিঙ্গ, যেমন_ ব্রহ্মা! । 
আবার রজ আধিক্য কল্পিত হইলে উহা স্ত্রীলিঙ্গ, যেমন-_ব্রহ্মাণী। আমাদের 
এ কল উক্তি অপ্রম্তুত নহে, কারণ প্রাচীন খধিদের অভিপ্রায় বুঝিয়া বাক্য- 
পদীয়গ্রস্থের তৃতীয়কাণ্ডে হেলারাজ লিখিয়াছেন-_-“সত্বরজস্তমসাং গুণানাং সতত- 

পরিণামিনামুপচয়াপচয়মা ধাস্থ্যলক্ষণা অবস্থাবিশেষা যথাযোগং পুংস্বাদিলিঙ্গ- 

মাতিষ্ন্তে। তদেতদ্ ভাষ্যকারাভিমতং দর্শনং সস্ত্যানপ্রসবস্থিতয়োইপি হি তস্য 
লিঙ্গম। তথা চাহ--সংস্ত্যান প্রসবৌ লিঙ্গমূ..'."'সর্ব্বাশ্চ পুন মূর্তি এবমাস্বিকাঃ 
মস্ত্যানপ্রসবগুণাঠ (১২1৬৪ মহাভাফ্য) ইতি বদত| বৃক্ষাদাবপি লিঙ্গযোগ উপ- 
গাদিতঃ ত্রিলিঙ্গতা চ সমথিতা, নিয়মে তু কারণং বক্ষ্যতে, তত্র সস্ত্যানং সংহননং 
্রতিল়স্তিরোধানমিত্যবস্থা স্ত্রত্বম। প্রসবঃ প্রবৃত্তিরাবি9াব ইতি পুস্তক, ন 
স্বীপুসৌ নপুংসকমিতিস্থিতি ন'পুংসকমর্থাল্লক্ষিতম্। তথ! হি সংগ্রহকারঃ পঠতি-_ 
সংস্ত্যানং সংহননং লয়শক্তিবৃত্তিরূপা প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধতিরোভাবঃ স্ত্ীত্ম, প্রসবো- 
ইগুোদতবশক্তিবৃত্তিলাভঃ প্রবৃত্তিরাবিষ্ভাব ইতি পুংস্তমূ, সাম্যং স্থিতিরৌতনুক্য- 
নিবৃত্তিরপরার্থবমঙ্গাঙ্গিভাবনিবৃত্তিঃ কৈবলামিতি নপুংসকত্বমি'তি |” (১৩ লিঙ্গ- 
মমূদ্দেশ)। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বৈয়াকরণভূষণসারে কোগুতটও 
বলিয়াছেন-_“সত্বরজন্তমো গুণানাং সাম্যাবস্থা নপুংসকত্বম, আধিক্যং পুস্বম্, 
অপচয়; ্ত্রীত্মম্”। 

পরাবরজ্ঞ খধিগণ গুণামসারে শব্দসমূহের লিঙ্গ নির্ণয় করিলেও পরবস্তি- 
কালের লোক প্রয়োগে উহার অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছিল। এইজন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 
ব্যবহার এবং শকসংস্কার ব্যতীত অনেকস্থলেই এখন তাহাদের লিঙ্গ নির্ণয় কর 
সম্ভবপর হয় না। এমন কি পতধরলিও বলিয়াছেন__“তন্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং 
(লীকিকং লিঙগমাস্থাতুম্”, এবং “লিঙ্গমশিত্যং লোকাশ্রয়্ালঙ্গস্যেতি” (81১1৩ 
'হাভায্)। লিঙ্গনির্ণয়ের ছুঃসাধ্যতাহেতু এক্তিয়াম্” (8১৩) এই পাণিনীয় 
ঘত্রের ভাস্তে ব্যাঞ্জভূতির গ্লোকবার্তিকস্থ প্রাচীন কারিকা উপজীব্য করিয়া 
্যাড়ীয় সংগ্রহের দৃষ্টিসহকারে পতঞুলি যাহা যাহা! বলিয়াছেন তৎসমুদয় এন্থলে 
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উদ্ধত হুইল-_কা স্ত্রী নাম *1 লোকত?' এতে শবদাঃ প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রী গুমান 

নপুংসকমিতি। বাল্লোকে ৭ দৃষ্টেবতদবসীয়ত ইয়ং স্যয়ং পুমানিদং নপুংসকমিতি 

সা স্ত্রী স পুমাংস্তক্পুসকমিতি । কিং পুন পোঁকে দৃষ্টেততদবশীয়ত ইয় স্ায় 

পুমানিদং নপুংসকমিতি 1? লিঙ্গম্। কিং পুনস্তৎ ? 

স্তনকেশবতী স্ত্রী স্তাল্লোমশঃ পুরুষ: স্মৃতঃ। 

উভয়োরস্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্্৯। 

লিঙ্গাং২ স্্রীপুংসয়ো জ্ঞানে জকুংসেও টাপ, প্রসজ্যতে 

লিঙ্গাৎ স্ীপুংসয়ে জ্রানে সতি ভ্রকুংসে টাপ. প্রাপ্গোতি। যদ্ধি লোকে দষ্টে 

তদবসীয়ত ইয়ং স্ত্রীত্যস্তি তদ্ জ্রকুংসে। 

নত্বং খরকুটাঃ পশ্ঠ খটাবৃক্ষৌ ন সিধ্যতঃ। 

নাপুংসকং ভবেৎ তন্মিংস্তদভাবে নপুংসকম্॥ 

অসন্ত, মুগতৃষ্ণাবদ্ গন্ধরর্বনগরং যথা? 

আদিত্যগতিবৎসন্ন বস্্রান্তহিতবচ্চ তত ॥ 
সপ শ্পীশস্শাপ্পাািীশ্ীশি শসপ্পাপ 7 তি 

* লৌকিকন্তরীগ্রহণে খটদিঘব্যাপ্রিস্তথ৷ জ্রকুংসাদিঘতিব্যাপ্তিরিতিদর্শনাৎ পর্ন 

+ উদ্দ্যোতে নাগেশ লিখিয়াছেন--“আঁদ্ে লোৌকশব্দেন ব্যবহারঃ, অস্ত্যে বযবহ্কা 

ইতি তেদঃ। 
লোঁক্যতে যেন শব্ধার্থে। লোকন্তেন স উচ্যতে। 

ব্যবহারোহ্থ ব| বৃদ্ধব্য ব্তৃপরম্পর! ॥ ইত্যুক্তেঃ |” 

১। অত্র কালাপকাঃ পঠস্তি--“উভয়োরম্তরে পোটা তদভাঁবে নপুংসকম্ ইতি। 

উভয়ব্যঞ্জিক। পোটা অর্থাৎ স্ত্রীপুংসলক্ষণ। ৷ 

২। ইদানীমেতদ্ দূষয়িতুমাহ-_লিঙগীদিতি। 

৩। ত্রকুংসঃ স্্রীবেষধারী নটঃ| তশ্য ন্তনকেশাদিসহন্ধাৎ স্্রীতে সতি টাপ, স্াৎ। 

জকুংসবিষয়ে চৌক্তম্__“শ্ত্রীভূমিকান্ত যঃ প্রাণ্ডশত্বারত্তন্ত বাচকা:। 

ত্রকুংসশ্চ ভ্রকুংসশ্চ জকুংসশ্চ ভৃকুংমকঃ |” ইতি। 

পত্তিতগ্রবর ডাঁক্তার্ বটকৃ্ণ ঘোষ মহোদয়ের মতে 'নারী্থণভ ত্রকুঞ্চন হইতেই ইগাদে? 

নাম ভ্রকুংস” হইয়াছে ( পরিচয়-_হষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড )। কুসিধাতু ভাসার্থক ( ্সীরতরঙ্গিণী_ 

১৮৬ পৃ), সুতরাং ইহা পচারিক অর্থ । 

৪ ভগবান্ আঁদিশেষের পরমার্থসারে স্থৃত হইয়াছে_ 

"মূগতৃষণায়ামুদকং শুক রজতং ভূজঙমো। রজ্জাম্। 

তৈদিস্বিকচক্যুগপদ্ত্রাস্তমখিলং জগদ্য়পম্॥” 
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তয়োস্ত তৎকৃতং দৃষ্ট1 যথাকাশেন জ্যোতিষ; 

অন্যোহন্যসংশ্রয়ং তবেতৎ প্রত্যক্ষেণ বিরুধ্যতে । 

তটে চ সর্ধলিঙ্গানি দৃষ্টা কোহধ্যবসাস্তি ॥ 

ডাট চ খ্পি সর্ধবাণি লিঙ্গানি দৃষ্টা তটঃ তটা তটমিতি  কম্তদধ্যবসাতু- 

র্দতীয়ং স্ত্রায়ং পুমানিদং নপুংসকমিতি। তন্মাক্ বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং 

লিঙ্গমাস্থাতুম্। অবশ্ঠং চ কশ্চিং স্বকৃতান্ত আস্ছেয়ঃ | কোহসোৌ স্বকৃতান্তঃ ? 

সংস্ত্যানপ্রসবৌ লিজমাস্তেযো স্বকৃতাস্ততঃ | 

সংস্ত্যানে স্ত্যায়তে* ডট্ স্ত্রী স্থতেঃ সপ. প্রসবে পুমান্ ॥” 

ইতি। নম চ লোকেইপি স্ত্যায়তেরেব স্ত্রী স্থৃতেশ্চ পুমান্। অধিকরণ- 

সাধনা লোকে স্ত্রী। স্ত্যায়ত্যন্যাং গর্ভ ইতি। কর্তৃূসাধনশ্চ পুমান্। ল্মুতে 

পুমানিতি। ইহ পুনরুভয়ং ভাবলাধনম্। স্ত্যানং স্ত্রী প্রবৃত্তিশ্চ পুমান্। কন্যা 

পুনঃ স্ত্যানং স্ত্রী প্রবৃত্তি বা পুমান্? গুণানাম্।-*'সর্ধাশ্চ পুন মূত্বয় এবমাত্মিকাঃ 

সস্তানপ্রসবগ্চণাঃ শবম্পর্শরূপরসগন্ধবত্যঃ। যত্রান্সীয়াংসো গুণাস্তত্রাবরভ 

নয়: শব; স্পর্শে। রপমিতি । রসগন্ধৌ ন সর্ধত্র। প্রবৃত্বিঃ খবপি নিত্যা। ন 

হ্ীহ কশ্টং স্স্থি্লাত্মনি মুহূর্তমপ্যবতিষ্ঠতে । বর্ধতে বা যাবদনেন বধিতব্যমপায়েন 

ুজ্যতে। তঙচ্চোভয়ং সর্ববত্র। যছ্যভয়ং সর্ববন্র কুতো ব্যবস্থা? বিবক্ষাতঃ। 

সস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী গ্রমববিবক্ষায়াং পুমাস্ভয়োরবিবক্ষায়াং নপুংসকম্।' 

কাতন্ততু্টয়ের *ক্্রিয়া মাদা” (২৫৫) স্ত্রীয় বৃত্বিভাগে লিখিত আছে-_ 
পাশ 

তথায় আবার স্থত হইয়াছে__“সত্যমিব জগদসত্যং মৃলগ্রকতেরিদং কৃতম্.' | স্মত্যন্তরেও 

পাওয়! যায়-. 

“বিপ্র পৃথ্ধ্যাদিচিত্তঙ্ং ন বহিঃস্থং কদাচন। 

্প্নভ্রমমদী গ্যেঘু সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে ॥” 

ভ%১র বলিয়াছেন-_ 

শ্যথা! সলিলনির্ভাসে! মৃগতৃফ্ণাস্থ জায়তে। 

জলোপনম্ধানূগুণাম্ বীজাদ্ বুদ্ধি জলেসতি ॥ 

তখৈবাব্যপদেক্টেড্যে। হেতৃভ্যন্তারকাদিষু। 

মুখ্যেত্য ইব লিঙ্গেত্যে! তেদা! লোকে ব্যবস্থিতাঃ॥ (প্রকীর্থকাগ)। 

£। স্ত্যায়তে সংহতঃ কঠিনে! ভবতীতি প্রয়ৌগরডমালায়াং গৃঢ়প্রকাশিক1। 



৪৬২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ন্ত্রীপুংনপুংসকানি লোকলিঙ্গান্ুশাসনগম্যানি' । ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার ্ 
সিংহ লিখিয়াছেন_“কিমিদং নাম স্ত্রীতি। সত্রীপুনপুংসকানি হি 'লিঙ্গানি 
শব্দসংস্কারমাত্রোপযোগীনি লোকর্ঢানি ধর্মাস্তরাণীব ভেদেনোপা দীয়ন্তে ।...... 

যদাহ__স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ'." ইত্যাদি। ত এবাবশিষ্টা 
স্তনাদয়ো লিজানি যান্ দৃষ্ট1 হস্তিন্তাং বড়বায়াং চ স্করিয়ামিয়ং চত্ত্রীতি বৃদ্ধ 

সমদ্বয়ে। ভবতি তৈরেব বা স্তনাদিভি বিশিষ্টেরভিব্জ্যতে যত স্ত্রীত্বাদিসামাঘবং 
তদ্বা লিজমূ। যদাহুঃ__ 

| 'স্তনকেশাদিসম্বন্ধো বিশিষ্টা বা স্তনাদয়ঃ | 

তহুপব্যঞ্জনা জাতি লিজমেতন্লিরুচ্যতে ॥$ 

ত্রিঘপ্যেতেষু দর্শনেষু খটণ মালা! কুটী পাত্রীতি 'স্ত্িয়ামাদা' ঈশ্চ ন সিধ্যতীতি 
স্তনাদিসম্বন্ধাভাবাৎ। বৃক্ষাদীনাং চ কথং পুংস্ং লোয়়ামত্যস্তাসম্ভবাৎ 1 তম্মাদী- 

দৃক লক্ষণং প্রায়িকং মত্বাহ--ন্ত্রীপুংনপুংসকানি লোকলিঙ্গানুশাসনগম্যানী'তি। 

লোকেভ্যঃ শান্ত্কৃদ্ভ্যে! লিঙ্গানুশাসনেভ্যশ্চ গম্যানীত্যর্থঃ 1” 

_কাতন্ত্রপরি শিষ্টের স্ত্ীত্গ্রকরণে শ্রীপতি দত্ত বলিয়াছেন-_ 

“শবসংস্কারসিদ্ধ্যত্যযুপায়াঃ পরিকল্লিতাঃ | 

সর্বববস্তগত। ধন্মাঃ শাস্ত্রে পুংস্বাদয়ন্ত্রয়ঃ ॥ 

যে তু যোন্যাদিসন্বদ্ধাঃ প্রাণিজা তীয়গোচরাঃ | 

ন তেহত্যুপায়াঃ সিধ্যস্তি কলত্রাদিতটাদিযু ॥ 
ত্রিলিঙ্গতেইপি বস্ত,নাং শব্দানামদশী গতিঃ 

গৃহুস্তি যদমী লিঙ্গমেকং দ্ধে ত্রীণি বান বা॥ 
রত্বমস্বা কুরঙ্গীতি লৌকিকং যং প্রতীয়তে । 
তত্তদন্বয়িনি দ্রব্যে শাস্তীয়ন্ত্রীত্বসন্তবাৎ ॥” 

এ সকল কথার সারগ্রহণপুর্ধক হরিনামামৃতব্যাকরণে শ্ীজীব গোস্বামী 

লিখিয়াছেন__“লিঙ্গং ভ্্রীপুংনপুংসকশনব্দবাচ্যম্। তচ্চ সংস্ত্যানং সংহতিরেকী" 
ভাবাদপচয়ো লক্ষ্যতে ৷ প্রসবো বিস্তারস্তন্মাছুপচয়ঃ ৷ অয়মর্থ;। স্তনাদিচিছৈ। 
প্রসিদ্ধেষু স্ত্রীপুংনপুংসকেধু অপচয়োপচয়ছিসাম্যরূপো যে ধর্মক্রমো দৃশ্যতে ও 
ক্রমমবলম্থ্য বুলমীশ্বরপরিভাধিতো বন্তুনো ধর্দাবিশেষো লিঙ্গমিতি। তচ্চোপ' 
চারাল্নাসি প্রার্ততে। তদাত্মকং যথা স্ত্রী পুমান্ নপুংসকম্-__বাপী, তড়াগঃ কৃত! 
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কচিস্নায়ি চ পরিভাধিতং লিঙ্গং বন্তক্থ্যপচর্্যতে__নুন্নরাঃ দারাঃ, সুন্দরী দেবতা, 
ুন্দরং দৈবতম্। অথ তত্র পরিমাণাত্মকং যথা__খারী, প্রোণঃ, আটকম্। 

ভংপরিমিতশ্চ-খারী, দ্রোণঃ, আঢকম্। উপচারেণাতেদাৎ যথা-_-মঞ্চে স্থিত! 

না মঞ্চাঃ। সংখ্যাত্বকং যথা--একঠ দ্বৌ, বহবঃ। অত্র প্রৃত্যর্থসদৃশ প্রত্যযে- 
ানৃগ্ঘতে মাত্রং কেবলাপ্রয়োগিত্বাং। কৃষ্ণ কৃষণঃ-_-ইত্যাদৌ দ্বত্াস্থর্থাধিক্যে- 
ইপি প্রথমান্তঃপাতাৎ। নারী, যাদব, দৃষ্টকৃষ্ণ__ইত্যাদৌ ক্্ীপ্রত্যয়াদিনার্থাধি- 
ক্েহপি পুননামত্বপ্রাপ্তেঃ।৮ ( ১ম খণ্ড, ৭৫৩-_-৭৫৭ পৃণ)। 

লিঙ্গের লক্ষণ লইয়া নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন__“শব্দবিশেষবাচ্যতে 
সতি শব্দসংস্কারামুগুণধম্মবিশেষ; স্ত্রীত্ং পুস্তং নপুংসকত্বং বা” অর্থাং শব্খবিশেষের 

গ্রতিপাগ্ধ শবসংস্কারের অন্থৃকৃল অর্থান্থগত ধর্ম্মবিশেষই লিঙ্গের পরিচায়ক। 
শবশক্তিগ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে__ 

“স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গ মিতি ব্রিধা। 
শবসংস্কারসিদ্ধযর্থং ভাষয়। নাম ভিছ্ভাতে ॥৮ (৫৩)। 

কততকঞ্চলি শব্দ নিয়তলিঙগ, যেমন-_কৃষ্ণ:, শ্রীঃ জ্ঞানম। নিয়তলিঙগ 
শগ তিনপ্রকার- শ্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, এবং অস্ত্রীপুরুষবাচক অর্থাৎ নপুংসকলিঙ্গ। 
কতকগুলি শব্দ আবার অনিয়তলিঙ্গ। ইহারাও তিন প্রকার হইতে পারে-- 
পুনপুংসক স্ত্রীনপুংসক এবং পুংজ্সীনপুংসক। পুংনপুংসক যেমন-_-শঙ্খঃ শঙ্ঘমূ, 
গছ পথ্মমূ। স্ত্রীনপুংসক যেমন-__ভাগধেয়ী ভাগধেয়ম। ভেষজী ভেষজম্। পুংস্ত্ী- 
নগুংমক অর্থাৎ ত্রিলিগনিয়তশব যেমন তটঃ তটী তটমৃ। এই তিনটি ব্যতীত 
আরও এক প্রকার শব্খ আছে। ইহা স্ত্রীপুংসসাধারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেমন-_-ইযু। 
অশনিত, তিথিঃ ইত্যাদি। এ সকল শব স্ত্রীলিঙ্গে এবং পুংলিঙ্গেও হইয়া থাকে। 
যে সকল উদাহরণ দেখান হইল তদ্ব্যতীত অন্ঠান্ত শব্ধ নামলিঙ্গাম্শাসনে 
জব্য। পুস্ত্ীনপুংসক শব্দগুলি ও গ্রন্থের ত্রিলিঙ্সসংগ্রহে উদাহ্ৃত হইয়াছে। 

দৃ্টিভেদে শব্দ ছয় প্রকার-_ শুদ্ধ, মিশ্র, সন্থীর্ণ, আবিষ্ট, উপসর্জন, এবং 
মব্ন্ত। যে শব একলিজে নিয়মিত তাহ শুদ্ধ। শুদ্ধশব্দ তিন প্রকার 
বলিয়া লিঙ্গানশাসনে পাণিনি তিনটি অধিকার করিয়াছেন- ক্র্যধিকার, 
পুংলিঙ্গাধিকার, এবং নপুংসকাধিকার ৷ যে শব্দ দুইলিঙ্গে নিয়মিত তাহ! মিশ্র। 
মিশ্র শবের দবৈবিধ্যহেতু লিঙ্গাহশাসনে পাণিনি ছুইটি অধিকার করিয়াছেন__ 
্ীপুসাধিকার এবং পুংনপুংসকাধিকার | যে শব তিন লিঙ্গে নিয়মিত তাহা 

৫৫ 
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স্তীর্ণ, যেমন-_তট, দাঁড়িম, ইত্যাদি। যে শব্দ অন্য লিঙ্গের বিশেষণ হইয়া€ 

আপন লিঙ্গ ত্যাগ করে না, তাহা আবিষ্ট, যেমন_কারণম্, প্রমাণম্; শরণম্, 

ইত্যাদি। যে শব্দ বিশে্তের লিঙ্গানুসারে সকল লিঙ্গই প্রাপ্ত হয় তাহ উপমন্জন 

যেমন--সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর পুরুষঃ, সুন্নরং বস্ত। সকল লিঙ্গেই যে শবের এক 

প্রকার রূপ হয় তাহা! অব্যক্ত, যেমন-__অন্মদ্, যুন্মদ। শেষোক্ত চারিটি বিষয়মধো 

প্রথম বিষয়ের উদাহরণ ত্রিলিজসংগ্রহে ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চট 

বিষয় ব্যাকরণের অন্তর্গত বলিয়া! লিঙ্গান্থশাসনে আচরিত নহে। | 

লিঙ্গবিষয়ক গ্রস্থসমূহে এবং ব্যাকরণশান্ত্রে অনেক শব্দের লিগ নিদ্দিট 

হইলেও কোন শব্দের কোন লিঙ্গ হইবে তাহা৷ কিন্তু বিবক্ষাধীন। বিবক্ষ। বলিলে 

বুঝিতে হইবে__লোকব্যবহারাম্থ্বা্দিনী বিবক্ষা, প্রযোক্তটী বিবক্ষা নহে। গতরা 

শব্দের লিঙ্গনিরপণে আমাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন_ 

“ভাবতত্ববিদঃ শিষ্টাঃ শব্দার্থেু ব্যবস্থিতাঃ॥ 

যদ্ যদ্ ধর্ম্েইলগতামেতি লিঙ্গং তত্তৎ প্রচক্ষতে ॥% 

ইহার ব্যাখ্যায় নাগেশ লিখিয়াছেন__“ভাবতত্ববিদো ্রহ্মতত্বসাক্ষাৎকা রবস্তঃ। 

শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ প্রমাণত্েনেতি শেষঃ।**'যেষাং শব্খানাং যল্লিঙ্গমুপাদ।য় শিষ্টা 

সাধুত্বাবগমপূর্্বকং ধর্মমজনকত্ববুদ্ধযা প্রয়োগং কুর্বস্তি তেষাং তদেব লিঙ্গমিতি 

নিয়মঃ সিদ্ধঃ।৮ (উদ্দ্যোত)। এই কথা বুঝাইবার জন্যই সাংগ্রহন্ুত্রিক ভাষ়্কাঃ 

পুনরায় বলিলেন-__ ্ 

“সংস্ত্যানে স্ত্যায়তে ভর স্ত্রী সুতেঃ সপ. প্রলবে পুমান্। 

তন্ঠোক্কী লোকতো নাম গুণে বা লুপি যুক্তবং ॥” (81১৩) । 

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ_“পরিণামরপন্তাপি সবস্ত্যানাদেঃ পরিণামাস্তর 

সদ্ভাবেন সলিঙ্গতোপপন্লেতি ভাবঃ। 'তপ্টোক্তা+বিত্যত্র বচিঃ প্রতিগাদ! 

ইত্যাহ লোৌকত ইতি ।"''গুণশবেন লিঙ্গমুচ্যতে । 'তস্তোক্তো লোকতো নামে 

ত্যুতচ্চ স্বমনীধিকয়োচ্যত ইতি ন মস্তব্যমিত্যর্থঃ 'লুপি যুক্তবদ্ব্যক্তিবগ. 

(১২৫১) ইত্যেবমত্র গুণো ভবতি।” 
| 

লিঙ্গব্যবস্থায় পরাবরতত্বজ্ঞ ধষিরাই প্রমাণ । কেবল পত্তঞ্জলি কর্তৃক ন্ 

বাঁ্তিককার এবং সংগ্রহকারাদি কর্তৃকও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অত. 

লিঙ্গবিবয়ক গ্রশ্থরাশির এবং সমগ্র ব্যাকরণের উপদেশ রাঃ 

পতঞ্জলির ভাষায় এখনও বলিতে পারি-_'লিজমশিশ্তং লোকাশ্রযন্থা মি 

ভন্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্ছাতুম্ । 



শদ্ে্ণ 
উপোদ্ঘাতে ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধ বিষয় এবং অধিকারীর কথা বল। 

হয়ছে, এক্ষণে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় নানাবিধ লুপ্তালুপ্ত গ্রন্থের এবং গ্রস্থকূদগণের 

কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্ক। কারণ উহা! জানিবার গংম্ৃক্যবশতঃ 
অনেকেই বলিয়া থাকেন__ 

“কতি কবয়ঃ কতি কৃতয়ঃ কতি লুপ্তাঃ কতি চরস্তি। 

কতি শিথিল ইত্যভিযুক্তোক্তিং চন খলু নানুসন্দধীত ॥৮ 

শব্দব্যবস্থার জন্য ব্যাকরণবিষয়ক যে সকল গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে 
তন্মধ্যে কতকগুলি এখন বিদ্যমান থাকিলেও অনেক গ্রস্থই কালগর্ভে প্রবেশ 

করিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে--“সোহয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা”। সে 

সময়ে কি কি নয়টি ব্যাকরণের প্রচলন ছিল তাহা! এখন জানা সম্ভবপর নহে। 

হয় ভ ত্রেতার ব্যাকরণ দ্বাপরের লোকেরাও দেখেন নাই। সেইজন্য কৌমারগণ 

নলেন__“যুগে যুগে ব্যাকরণম্”। ত্রেতার কথা দূরে থাকুক্, দে দিন গাণিতিক- 

শিবোমণি ভাঙ্করাচার্্য আটখানি ব্যাকরণ * অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়। শুন! 

যায়, কিন্তু তিনি কোন্ আটখানি পড়িয়াছিলেন তাহাও এখন নিশ্চয়সহকারে 

জান। অসম্ভব। পগ্ডিতপ্রবর বিন্ধ্যেশ্বরীপগ্রসাদ দ্বিবেদিমহোদয় বলেন, ভাক্করা- 

চধ্যের কথা শুনিয়া ১৩ খুষ্টশতাব্দীয় বোপদেৰ গোস্বামী এ আটখানি ব্যাকরণের 

ক্ধ। কে কে তাহ! নিরূপণ করিবার জন্য কবিকল্পদ্রমে লিখিয়াছেন-__ 

“ইন্দ্রশ্ন্্রঃ কাশকৃৎন্নাপিশলী শাকটায়নঃ | 

পাণিন্যমরজৈনেন্দ্। জয়ন্তা্টাদিশাৰিকাঃ ॥৮ 

ক! | ঠিক নহে, কারণ দ্বাদশখুষ্টশতাব্দীয় ভাস্করাচার্য্ের পক্ষে কাশকৎস্সের 
পাপ পিপি সাপ পা শিপ পপ 

* ভাস্করাঁচা্ধ্যগ্রণীত লীলাবতীর কোনও কোন সংস্করণে একটা প্োক আছে_ 

"অক্টো ব্যাকরণানি ষট চ ভিষজাং ব্যাচষ্ট তা: সংছিতাঃ 

ষট্ তর্কান্ গণিতাঁনি পঞ্চ চতুরে| বেদানধীতে ম্ম ষঃ। 

রত্বানাং ব্রিতয়ং ছয়ং চ বুবুধে মীমাংসয়োরস্তরং 

সদ ব্রদ্দেকমগাধবোধমহিমা সোহস্কাঃ কবি তাঁ্করঃ |” 
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বা আপিশলির গ্রন্থ দেখ! সম্ভবপর নহে। বোধ হয়, বোপদেব চিন 
কেবল ন্বেচ্ছান্থুসারে কতকগুলি শাব্দিকের নাম করিয়া থাকিবেন। নগ্ং 

কৌমারদের নিকট খণী হইয়াও তিনি সর্বধবর্মার নাম করেন নাই কেন! 
ইহাতে কীল্হর্ণের কথা মনে পড়ে। জয়াদিত্য এবং বামনাচাধ্য কাশকংসাদির 

নান করিয়াছেন, কিন্তু চান্দ্রের নিকট খণী হইয়াও তাহার নামোল্লেখ করেন নাই। 

মনীষীদের মধ্যেও কৃতজ্ঞতার এইরূপ অভাব দেখিয়! কীল্হর্ণ, সাহেব আক্ষেপ- 

সহকারে লিখিয়াছেন_-“/০:৪6 00091) 1 810 60 0001906976,1 0] 

01710 10 £8] : ৮128 চান্দ্রব্যাকরণ 2০01 01700] 101) 900100 [0], 

101 (00 070701) 2, দা00]: 10 1১0 17010001010] 100100101)60 60200 সা 

(09 80088 01 8098 119 কাশকৃতস 210 00018, 01 মা]10) জয়াদিত) 800 

বামন 106দ 5০ 11609 17010 10000 ম010.৮ (00091710127) 41000070, 

0179 1886, 00. 183-184 ). 

.. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসে যে সকল গ্রন্থ বা গ্রস্থকারের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ 

হইতে পারে তন্মধ্যে সম্প্রদায় প্রবর্তকদের নামাদি প্রথমে নিরূপণ করা কর্বৃব্য। 

বোপদেবের শ্লোকে সকলের নাম পাওয়া যায়না এবং যাহাদের নাম পাওয়া 

যাঁয় তাহাদের পৌর্ববাপ্্য অত্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। গার্গ্য গালব ৭ 

শাকল্যাদি মহধিগণ কি আদিশাব্দিক নহেন? চন্্রাচার্ধ্য বা চক্দ্রগোমী কি 

কাশকৃৎস্াদির পূর্ববর্তী? অতএব কবিকল্পক্রমের শ্লোকে কিছুমাত্র এঁতিহাসিক 

মহত্ব উপলব্ধ নহে। 

ভাস্করাচার্য্ের সময়ে গণরত্বমহোদধিকার বর্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন_ 

“শালাতুরীয়-শকটাঙগজ-চন্দ্রগোমি- 

দিগ বন্ত্র-ভর্তহরি-বামন-ভোজমুখ্যাঃ | 

মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্তৃযুক্তাঃ 

প্রাজ্জে নিষেবিতপদদ্ধিতয়। জয়স্তি ॥ 

,*শালাতুরীয়ঃ পাণিনিঃ। শকটাঙ্গজঃ শাকটায়নঃ। দিগবস্ত্ো দেবনন্দী। 

ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় প্রকীর্ণকয়োঃ কর্তা মহাতাম্যত্রিপাস্তা ব্যাখ্যাতা চ। বামনো 

বিশ্রান্তবিষ্ভাধরব্যাকরণকর্তা। ভোজঃ সরন্বতীকগঠাভরণকর্তা | মুখ্যশবন্তাদি 

বচনত্বাং শিবস্বামিপতঞ্জলিকাত্যায়নপ্রভূতয়ো! লভ্যন্তে। দীপককর্তা শ্রীতদে্বণ 
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গুরিঃ। প্রবরশ্চাসৌ দীপককর্তী চ প্রবরদীপককর্তা। প্রীধাস্যং চাস্যাধুনিক- 

'বয়াকরণাপেক্ষয়া ৷ নিষেবিতং পদদ্বিতয়ং চরাম্জদ্য়ং স্থপংতিও লক্ষণং চ যেষাং 

তে তথোক্তাঃ।” (গণরত্ব মণ ২-৩ পৃণ)। এ স্থলে যে যে আচার্যের নাম গৃহীত 

হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মূলগ্রস্থের ব্যাখ্যাকার বা নিবন্ধকার, সুতরাং 

সকলেই সম্প্রদায়প্রবর্তক নহেন। ইহ ব্যতীত অনেক সম্প্রদায়প্রবর্তকের 

নামও উপেক্ষিত হইয়াছে। যিনি কাতন্ত্রের বিস্তরবৃত্তি লিখিয়াছেন তিনি 

সর্ধবর্মার নাম করেন না কেন? সুতরাং বদ্ধমানের উক্তিসমূহ স্ুলতঃ সত্য 

হইলেও ইতিহাসের উপযোগী নহে। 

প্রীতত্বনিধি বৈষণবদের একখানি ধর্দ্মবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ। ইহার মতে 

নয়টি ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য_ 

“্ীন্্ং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্। 
সারস্বতং চাঁপিশলং শাকল্যং পাঁণিনীয়কম্ ॥% 

তাল, বৌদ্ধদের চান্দ্রব্যাকরণ যদি উল্লেখযোগ্য হয় তবে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের বা 

অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসনের বা হৈমব্যাকরণের অপরাধ কি? সারম্বতের 

নাম কর! হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বববন্তা ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তনার বা ভোজরাজের 
মরম্বতীকঠাভরণ পরিত্যক্ত হয় কেন? ইহা ব্যতীত ছন্দোহম্তুরোধে গ্রস্থসমূহের 
পৌর্ববাপধ্যও উপেক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য আপিশলাদির পূর্বে সারম্বতের 
উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই সকল কারণবশতঃ ইতিহাসে গ্লোকটি আদৃত নহে। 

মনে হয়, লুপ্তালুপ্তভেদে সমস্ত মূলব্যাকরণের ছুইটী বিভাগ করাই সঙ্গত। 
এব বিভাগ করিলে লুপ্ত গ্রন্থসমূহ আবার ছুই ভাগে বিভক্ত হইবে-_পাণিনি- 
পূর্বজ (19:6-0১810118) ) এবং পাণিনিপরজ (1১090-1011017) ) | পাণিনি- 

্ধজ গ্রন্থসমূহ এখন বিদ্যমান না থাকিলেও তত্তৎ-প্রবন্তগণের মধ্যে অনেকের 

নাম বা পরিচয় পাওয়। যায়, তবে পাণিনির গ্রন্থে সকলের নামাদি পাওয়। 

যায় না। সম্ভবতঃ পাণিনি যে সকল গ্রন্থ বা সম্প্রদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন 

তম্মধ্যেই কতকগুলির নাম করিয়াছেন। কারণ যে সকল সুপ্রাচীন গ্রন্থ বা 

সম্প্রদায় পরবর্তী গ্রন্থে বা সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্বক আপন স্বাতন্ত্য বিসর্জন 

দিয়াছিল তাহাদের উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ব্যতীত 

বথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্ত বা “কলৌ পারাশরী স্মৃতি: এই জাতীয় নিয়মবশতঃ 
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স্থণানিখনন-্তায়ে ব্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য চরমসিদ্ধাত্তই অধিকতর আদরীয় 
হইয়া থাকে । 

পাপিনি মুনি দশজন বৈয়াকরপ-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পূর্ববাচার্্যের নাঃ 

করিয়াছেন-_-আপিশলি (৬।১।৯২), কাশ্যপ (১২২৫, ৮1৪৬৭ ), গার্গ্য ( ৭৩৯৯ 
৮৩২০, ৮1৪1৬৭), চাক্রবন্ণ (৬১১৩০), গালব (৬৩1৬১, ৭1৩/৯৯, ৮/৪1৬৭), 

শাকল্য (১1১১৬, ৬।১।১২৭, ৮1৩।১৯), শাকটায়ন (৮।৩।১৮, ৮1৪৫০), ফেনক 

(৫81১১২), ক্ফোটায়ন (৬।১/১২৩), এবং ভারদ্বাজ (৭1২৬৩)। এতদ্ব্যতীত 

তাহার পুর্বে আরও অনেক সম্প্রদায়প্রবর্তক বৈয়াকরণের এবং শাবিক 

আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, যেমন__মাহেশপ্রবক্তা মহেশ, এন্দ্র-প্রধক্ত। ইন্দ্র 

এন্দ্রপ্রচারক ভরছ্বাজ, জৈমিনিন্ৃত ভাগুরি মুনি, বাদরায়ণস্মৃত ব্রন্র্ষি কাশকৃত, 

শৌনকশিষ্য মহধি ব্যাড়ি, কালিদাসনিচুলাদিকথিত মহর্ষি সূর্য্য, ইত্যাদি। 

পাণিনির পূর্বববন্তীঁ মহাপুরুষদের স্থিতিকালাদিনিরূপণের চেষ্টা করিলেঃ 

কুমারিলের কথা মনে পড়ে 

“মহতাহপি প্রযত্বেন তমিভ্রায়াং পরামুশন্। 

কৃষ্ণশুরুবিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি ॥৮ 

তথাপি কিছু বলা ব্যতীত এঁতিহাসিকের নিস্তার নাই। 

এখন পাণিনির স্থিতিকাল একপ্রকার সুস্থির হইয়াছে। তিনিযে? 

হইতে ১০ খুষ্টপূর্বশতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা লইয়া ডাক্তার 

প্রীপাদকৃষ্ণ বেল্ভল্কর্, পণ্ডিত কাশীনাথ বিশ্বনাথ পাঠক, পণ্ডিতগ্রবর 

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগারকর, লোকমান বালগঙ্গাধর তিলকের সুযোগ 

শিষ্ত পণ্তিতপ্রবর বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, পণ্থিতপ্রবর দি. ভি 

বৈচ্ভ, এবং প্রাচ্যপ্রতীচ্যবিষ্তার্ণব গোল্ডষ্টংকার্ প্রভৃতি প্রাপ্তিকদের মধ্যে 

আর কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু তাহার পূর্ববাচার্ধ্যদের সময় এখন 

নিশ্চয়সহকারে নিরূপিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি সীতানাথ প্রধানাদি 

প্রাত্বিকপপ্ডিতগণ প্রাচীন রাজাদের ও খধিদের সময় দেখাইবার চো 

করিয়াছেন। সেইজন্য আপাততঃ মহাভারতপুরাণার্দির মতে এবং প্রাত্বিকদের 

সম্মতিক্রমে মহারাজ জয়ংসেন হইতে মহারাজ বৈহীনরি (ভাস্য ৭৩1১) দওপার্ি 

পর্যন্ত চল্লিশপুরুষের একটা বংশাবলী প্রস্তুত করিয়া পাণিনির ৭ 

মুনিদের মধ্যে কে কোন্ রাজার সমকালীন. ছিলেন তাহা 4 



উদ্দেশ ৪৩১ 
যা 

দর্শিত হইতেছে। মহারাজ কুরু (পণ 81১/১১৪) জয়ংসেনের অত্যতিবৃদ্ধ- 

প্রপিতামহ। আর জয়ংসেন হইতে অর্জুন পরীক্ষিত অধস্তন চতুর্দশপুরুষ। 
শতাব্দীর দ্বারা ইহাদের সময় দেখাইবার জন্য আমরা কোনও চেষ্টা করি নাই। 

কিন্ত তাহা কি ক্ষতিজনক? বিশেষ নহে। কারণ আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক 

বলিয়াই শতাব্দীর প্রয়োজন হয় এবং এ স্থলে আপেক্ষিক জ্ঞান উৎপাদন করিবার 

দন্ত বশাবলীই ত শতাব্দীর অভাব অনেকটা পুরণ করিতে পারে। কেহ কেহ 
শতাবীর দ্বারা প্রাচীন রাজাদের বা খষিদের সময় বলেন সত্য, আমর! কিন্ত 

তাহাতে আস্থাহীন। কারণ মে সময়ের লোকেরা এবং বিশেষতঃ ঝষির। অত্যন্ত 

দীর্ঘজীবী ছিলেন । এখনকার দিনেও শুনা যায়, দত্তকচন্দ্রিকা কৃৎ কুবেরোপাধ্যায়ের 

সবযোগ্য প্রাতঃন্মরণীয় পুত্র কমলাকর চক্রুবর্তিভট্রাচার্য্য অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ 
দ্বৈত প্রভু ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়া ১৫৮৪ খুষ্টাবখে দেহমুক্ত হন (অদৈতপ্রকাশ 
এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত “বাঙ্গালার ইতিহাস'__দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯ পৃষ্টা) । 
অনেকের মতে পালধিকুলতিলক গৃহস্থপপ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয় ১১৩ 

বর বাচিয়াছিলেন। আমরাও দেখিয়াছি, কোনও প্রথিতনাম। ইংরাজ 

ব্যারিষ্টার ৬০ বৎসর বয়সে প্রথমবিবাহ দ্বারা বংশরক্ষাপূর্বক ১১০ বংসর বয়সে 

মৃত্যমুখে পতিত হন। সুতরাং সাধারণ ধারণান্সারে অত্যন্ত প্রাচীন জীবন- 

কাল অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রান্িকগ্রবর সীতানাথপ্রধান 

মহোদয়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার 01000106901 400100 
[708 নামক গ্রস্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_যাজ্ঞবন্ধ্য বাজসনেয়, 10) 
15411৫01 উদ্দালক আরুণি, &)0৪ 118,0012017 1)9101705 10 0116 1811) 5091) 

/০৮ বিভাগ্তক 10 01067 01 01901991010. 179 (/)19 17016763 074 
ছা 1১90280য৪, 11590. (0 & 0996 869. 130 (1000 15 10 168,801) (01)9 

9011960 2 (118, 29 ০ 120 10010110019 0%10010088 10 8110৭ (1৪1 
81915 11) 01099 00198 1720 ৫7) 10100 11598, 11) বেদব্যাস ০0০৭ 

181810101858+8 ০০০:৮.৮ যাহাই হউক, এক্ষণে প্রাপ্ত বংশাবলী এবং তদনুপাতে 
ধষিদের নামাদি যথাস্থানে উপনিবদ্ধ হইল। 



কুরুবংশীয় রাজাদের এবং তাংকালিক 
খষিদের নামাদি। 

(১) মহারাজ জয়ংসেন 

(কুরু হইতে ৭ম পুরুষ )। 

(২) মহারাজ অপরাচীন। 

(৩) মহারাজ মহাভৌম। 

(৪) মহারাজ অযুতান্ায়ী। 

(৫) মহারাজ অক্রোধন। 

(৬) মহারাজ দেবাতিথি । 

(৭) মহারাজ তীমসেন। 

(৮) মহারাজ দিলীপ প্রতিমুত্বা 

(৯) মহারাজ প্রতীপ। 

(১০) মহারাজ শান্তনু । 

(১১) মহারাঁজ বিচিত্রবীধ্য । 

(১২) মহারাজ পা । ' 

(১৩) মণ যুধিষ্টিরের জ্রাতা পন] 

(১৪) অভিমন্থ্যু। 

মহধি-_গৃৎসমদ ভার্গব, গৃুতসমদ ভারদ্াজ। 

মহধি-ক্রষ্ট,কি ভাগুরি, মস্করী করণ, 

ব্রহ্মবিং কাশকৃৎন্স এবং তংপুন্ 

মীমাংসক কাশকৃতন্ি, ষেনক। 

মহধি-_অগ্নিভূ কাশ্ুপ (81৩।১০৩ )। 

মহধি__-উদ্দালক, কৌশিক (পা০৪1৩।১০৩), 

মহধি--কাশ্ঠপ নৈঞবি। 

মহধি_শিল্পিকাশ্যপ। 

মহধি-_হারীতকান্ঠপ, পুষ্করসার্দি অর্থাং 

পৌক্ষরসাদি। 

মহধি--পরাশর (২য়), অমিত বাধগণা, 

জাতুকর্ণ্য (১ম), গৌতম। 

মহধি-__বেদব্যাস (প্রথম পারাশধ্য)। 

মহর্ধি__ব্যাসশিশ্য জৈমিনি ও ইন্দরপ্রমি 

ব্যাত্রপাদ্ (১ম), উদত্রজি,বৈয়াকি, 

শুনক) ভার্গব, বাস্কল, ক্ফোটায়ন, 

চাঁক্রবর্্মণ বৈশম্পায়নবৈশম্পায়নেঃ 

তগিনীপতি ব্রহ্মরাত ( যাজ্ঞবক্কে? 

পিতা), হিরণ্যাভ (দ্বিতীয় 

যাঁজ্ঞবন্ধ্যের পিতা), ইল্দ্রোত দৈবা? 

শৌনক ভার্গব (প্রথম ব্যার্ডি 

গুরু), অস্বপতি কেকয় (গা' 

৭৩২) পালকাঁপ্য, উদ্ধাল। 

আরুণি, উপমন্থ্য, ূর্য্য, পিগ্নলাদ 

সত্যপ্রী, আপিশলি, ইল্যাণি! 



(১৫) মহারাজ পরীক্ষিত। 
(১৬) মহারাজ জনমেজয়। 

(১৭) মহারাজ শতানীক (প্রথম)। 

১৮) মহারাজ অশ্বমেধদত্। 

মহারাজ অধিসীমকৃষ্ণ। 
মহারাজ নিবক্ত। | 

মহারাজ উষ্ণ । 
মহারাজ চিত্ররথ। 

মহারাজ শুচিরথ। 
মহারাজ বৃষ্মান্। 
মহারাজ সৃযেণ। 
মহারাজ সৃতীর্ঘ। 
৫৬ 

উদ্দেশ | 

মহষি--.-শাকল্য-শাকপৃণি-বাস্বলি-ভার- | 
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দ্বাজাদি সত্যপ্রীশিশ্ত, সুমন্ত, 
মাঁগুকেয়, প্রথম ব্যাড়ি, এন্দ্রোত 
দৈবাপ শৌনক কুলপতি, শিশির, 
গদ্দালকি বা শ্বেতকেতু, উদ্দালক- 
জামাতা কহোলকৌষীতকি, সত্যা- 
কাম জাবাল, প্রাচীনশাল, ব্রহ্মরাত- 
পুত্র যাজ্জবন্ক্, হিরণ্যাভ পুত্র যাজ্ৰ- 
বন্ধ, ভাগবিত্তি, লৌগাক্ষি, কুখুমি, 
লাঙ্গলী, আম্মুরি, বুড়িল, স্বুনাগা- 
চার্ধ্য ইত্যাদি। 

মহষিস্-গালব-মুদ্গল-বাংস্যশালীয়-শৈশি- 
রীয়াদি শাকল্যশিত্, .বাস্কলি- 

ভারদ্বাজশিষ্য গার্গ্য, কুলপতি 

শৌনকশিষ্য কোশল্য আশ্বলায়ন, 
শকটি, শাকটি, শিশিরশিত্য শাক- 

টায়ন, কহোলপুত্র অষ্টাবক্র, 

সুকেশ। ভারদ্বাজ, শ্বেতকেতুপুত্র 

গঁদ্দালকায়ন (২1৪৬৬ ভাষ্য ), 

পারাশধ্য কৌথুম, কাতীয়থত্রকৎ 
কাত্যায়ন, বাজপ্যায়ন ইত্যাদি। 

মহযি-যাস্ক। 

তীর্থস্কর- পার্শবনাথ। 

মহযি--পাণিনি, দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। 



(৪০) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

মহারাজ নৃচক্ষু। ... মহধি-ব্যান্ভৃতি কৌৎস ত্রিনয়ন 
প্রভৃতি পাণিনিশিষ্য। 

মহারাজ স্ুখীবল। 

মহারাজ পরিপ্লব। 

মহারাজ নুনয়। মৃহধি__বাড়ব, সৌধ্য ভগবান বা 

মহারাজ মেধাবী । সৌধ্ধ্যভাগবত, কুণি ইত্যাদি। 
মহারাজ নৃপপ্য়। এ 

মহারাজ মুছু। 

মহারাজ তিগ্ন। 

মহারাজ বৃহত্রথ | এইরূপ সময়ে অর্থাৎ ৫৯৭ খুষ্ট- 

মহারাজ সহশ্রাণীক। ূ পূর্ববান্দে মহাবীর বর্ধমানের ও তং- 

মহারাজ শতানীক (দ্বিতীয়)। ) শিষ্য ইন্দ্রভূতির এবং ৫৬৪ খৃষ্পূ্বাঝে 

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব । 

' মহারাজ উদয়ন। তৎকালে অন্ত রাজা অজাতশক্র, প্রসেনজিৎ, উদয়। 

এইরূপ সময়ে অর্থাৎ ৫২৭ হইতে ৫১৫খুট 

পূর্ববাব্মধ্যে মহাবীরের নির্ববাণ এব 

৪৮৭ খৃষ্টপুববাৰে বুদ্ধের নির্ববাণ। 

মহারাজ বহীনর বা বিহীনর 

(ভাগবত ৯।২২।৪২এবং ভাঙ্তয 

৭৩।১) অর্থাৎ নুরবাহনবোধি। অন্থরাজ-__দর্শক, উদায়ী। 

মহারাজ বৈহীনরি (ভাঙ্কয ৭৩।১)) অন্য রাজা_কুস্মুমপুরে নন্দিবদধন 

বা দগুপাণি। পিগ্রমুখ এবং মহাপঞ্ । এইরূপ সময়ে 

ধর্ষ, উপবর্ষ, কাত্যায়ন, বাংস্ায়ন বা 

চাণক্, যশোভদ্র, শ্বোভূতি এবং 

দ্বিতীয় ব্যাত্রপাৎ 1বষ্ঘমান ছিলেন। 

মহারাজ নিরামিত্র। এইরূপ সময়ে কুণরবাড়ব, পতঞ্জলি, 

মহারাজ ক্ষেমক | জৈন ভূতিবলি, আর্য বজ্জন্বামী 

ইভ্যাদি। (জৈন)ইত্যাদি। 



উদ্ষেশ . | 8৪৩ 

অতএব কতকটা ইতিহাসপুরাণাম্ুসারে, কতকটা প্রাত্বিকমতানুসারে 
এবং কতকট। ব্যক্তিগত ধারণান্থদারে পাণিনির পূর্ববর্তী সম্প্রদায়-প্রবর্তক 

জগদরু ব্যাকরণবিত্তম আচার্যশিরোমণিদের শাস্ত্রািসন্বদ্ধে আমরা বলিব-. 

শব্দানুধিং প্রমখ্যৈব শঙ্করেণ যহুদ্ধ.তম্। 
মাহেশং তদ্ বিজানীয়াৎ কৃতস্ং ব্যাকরণামৃতম্ ॥ 
্রন্মণা তু ততঃ পশ্চাৎ সব্ধং বিজ্ঞায় যোগতঃ | 

দেবানাং গুরবে কিঞ্চিৎ প্রভাষিতমিতি স্থিতিঃ ॥ 

দিব্যং বর্ষসহত্রং হি সুনাসীরায় ধীমতে। 

শব্দপারায়ণং সম্যক্ প্রোবাচাথ বৃহস্পতি ॥ 

স্থরাণামন্রোধেন তত এন্দ্রং স্মৃতং পুরা । 

ইন্দ্রেণ বায়ুন। সার্ধং প্রাপ্য সোমং যথাম্ুখম্ ॥ 

ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠ এন্দরং শ্রুহ্া পুরন্দরাৎ। 
প্রোবাচ শাব্দিকং তত্বং মুনিভ্যস্তদনস্তরম্ ॥ 

উজ্্রহার ততঃ শব্দাঞ ছাত্ত্রতে। ভাগুরি মুর্নিঃ। 

ব্যাচকার তদ| সর্ববং কর্মন্দশ্চ মহাকবিঃ ॥ 

কাশকৎনেন যত প্রোক্তং তত কাশকৎন্নকং শুভম্। 

সেনকেনাথ বৈ গ্রন্থঃ প্রণীতত্তদনস্তরম্ ॥ 
শিষ্যাণাং হিতকামেন কাশ্যপেনাথ কাশ্যপি। 

ক্ফোটায়নেন যোগাত্তু তথা ক্ফোটায়নং মতম্ ॥ 
অথে! ব্যাকরণং জাতং যঙ্চাক্রবন্মণ! হৃতম্। 

আপিশলং ততো জ্রেয়ং বং পুরাপিশলিস্মৃতম্ ॥ 

মুনিনা ব্যাড়িনা গ্রন্থঃ প্রণীতস্তদনন্তরমূ। 
শাকল্যেন ততো! গীতং শাকল্যং দেবরগ্নম্ ॥ 

উপজীব্য ততঃ সর্ধং ভরদ্াজ প্রপঞ্চিতম. | 

প্রোবাচ বাস্কলিঃ শাস্ত্রং সুধীশাসনবৎ পরম্ ॥ 

দেবমিত্রস্ত শিষ্যেণ গালবেন মহাত্বনা । 

শবানুশিষ্টিরেবৈকা ব্যাকৃতেতি পুরাবিদঃ 
তদা শকটিনা সার্ং স্মৃতং শাকটিনা শুভম্। 

শাকটায়নপাদৈশ্চ শাস্ত্রং বৈ শাকটায়নম্ ॥ 



8৪৪ | ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 
...... গার্গেপ মুনিবর্ষ্েণ স্মৃতং ব্যাকরণং স্বকম্। 

অন্যৈশ্চ শবশান্ত্রাণি কৃতানীত্যন্নুমীয়তে ॥ 
নামাদিদর্শনাৎ তেষাং ভান্যাদিষু পুনঃ পুনঃ । 

নাধুনৈতানি শান্ত্রাণি বিলোক্যন্তে মহীতলে ॥ 

পাণিনির পূর্ব্ববন্তীঁ বলিয়া! ধাহাদের নাম গ্লোকে উপনিবদ্ধ হঈয়াছে 
তদ্ব্যতীত আরও অনেক নাম পাওয়! যায়, যেমন-_ প্রথম জাতৃকর্ণা, প্রথম 

ব্যাত্রপাদ, ওদব্রজি, স্ুনাগ, পৌফরসাদি, বাজপ্যায়ন ইত্যাদি । 

জাতৃকর্ণা ব্যাসদেবের পূর্ধবন্তী। ব্রন্মাণ্ড পুরাণস্থিত অন্নুষঙ্গ পাদের ১১ 
অধ্যায়ে স্মুত হইয়াছে-_ 

“সপ্তবিংশতিতমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে | 

জাতৃকর্যে। যদ! ব্যাসে৷ ভবিষ্যৃতি তপোধনঃ ॥৮ 

হেমাদ্রির দানখণ্ডে উদ্ধংত হইয়াছে__ 
দব্যান্্ঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতৃকণ্যঃ কপিঞ্লঃ। 
উপস্থৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥” 

ইহার পিতা জাতৃকর্ণও একজন উপস্থৃতিকার। শুরলুষজুঃপ্রাতিশাখ্য হইতে 

জান] যাঁয় যে, বৈদিক ব্যাকরণে জাতুকণ্য একজন প্রমাণপুরুষ ছিলেন (৫২২)। 

প্রথম ব্যাত্রপাদ্ বশিষ্টের গোত্রাপত) এবং নিজেও গোত্রপ্রবর্তক বলিয় 

প্রসিদ্ধ। ইনি খগ্ধেদের একজন মন্দরষ্ট। খষি (৯/৯৭)। পাণিনিশিত্য ব্যাত্রতুৃতির 

কথা হইতে ইহার ব্যাকরণসম্বম্ধীয় কোনও গ্রন্থ অন্থুমিত হইয়া থাকে । কাতন্ের 

পঞ্জীকার ত্রিলোচন লিখিয়াছেন_-“তথ। চ ব্যাত্রভৃতিঃ__“সন্বোধনে তৃশনসন্তিকূণ; 

সাস্তং তথা নাম্তমথাপ্যদন্তমি'তি” (চতুষ্টর় ১০০)। সম্পূর্ণ শ্লোকটা কাশিক্কায় 

উদ্ধত হইয়াছে | 
“সন্বোধনে তৃশনসন্ত্রিরূপং সাস্তং তথ! নাস্তমথাপ্যদস্তম্। 
মাধ্যন্দিনির্বষ্টি গুণং ত্বিগন্তে নপুংসকে ব্যান্রপদাং বরিষ্ঠঃ ॥” 

(৭1১/৯৪)। স্ুপগ্মমকরন্দকার (স্থুবস্ত ২৪) এবং ভাষাবৃত্তির টিগ্লণকার 

( ৪৬৭ পৃ ) ইহাকে ব্যান্রভৃতির শ্লোক বলিয়াছেন। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইহ 

শ্লোকবার্তিকের শ্লোক ( ২৬৮ পূণ) বলিয়। উপস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু লোক 

বার্তিকের প্রণেতাই যে স্বয়ং ব্যান্রভূতি তাহা। ভর্তৃহরির মহাভাস্যদীপিকা হইতেই 

উপপন্ন হইয়া থাকে (কীল্হপ্থ ২য় খণ্ড-_২১ পৃষ্ঠ! এবং [79 170197) 4১000197 
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1598, 0]. 15, 0. 229 ৪০.) জিনেন্দ্রবুদ্ধি এ শ্রোকটিকে আগমবচন 

বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ মন্ত্রষ্টী খষির উক্তি হওয়ায় তিনি এরূপ বলিয়াছেন। 
কেবল ইহাও নহে, মন্রষ্টাী এবং গোত্র প্রবর্তক বলিয়! ব্যান্্রতিও ব্যান্পাঁদকে 

'ব্যাপ্রপদাং বরিষ্ঠঃ বলিয়াছেন। এই সকল কারণবশতঃ এ ব্ান্রপাদকে আমর! 
পাণিনির পূর্্বন্তী প্রথম ব্যান্্পাদ্ বলিয়া মনে করি, সুতরাং তিনি কাত্যায়নের 
পরবন্তী এবং পতগ্রলির পূর্ব্বন্তী বৈয়ান্তরপদ্ বার্তিককার নহেন। 

উদব্রজের পুত্র ওঁদব্রজি একজন শাব্দিক আচার্য । প্রাতিশাখ্যাদি হইতে 

জানা যায় যে, তিনিও প্রাচীন ব্যাকরণের একজন প্রবস্তা ছিলেন। অধ্যাপক 

ূ্ধ্যকান্তশাস্ত্রিমহোদয়ের মতে ওদত্রজি শাকটায়নের পূর্ববন্ভী। বংশত্রাঙ্গণে 
তাহার নাম পাওয়া যায়। 

সুনাগ সম্ভবতঃ পাণিনি এবং জনমেজয়ের মধ্যবর্তিকালে বিদ্ভধমান ছিলেন। 
ঈটনি বৈয়াকরণদের মধ্যে একজন সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্য্য । গ্রশ্থ না থাকিলেও 
ইহার সম্প্রদায় সম্ভবতঃ পতঞ্জলির পরেও বিদ্কমান ছিলেন। ভাষ্যে সাতবার 
মৌনাগ মন্প্রনায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ( কীল্হর্ণ সংস্করণ--১ম খণ্ড ১৪৬ পৃ, 
২য় খণ্ড ১০৫, ২২৮, ২৩৮ এবং ৩২৫ পৃ, ৩য় খণ্ড ৭৬ এবং ১৫৯ পৃ )। 
স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য পতঞ্জলি ইহাদের বচন উদ্ধার করিয়াছেন। 
কাত্যায়নের অনেক বাত্তিক লইয়া ইহার! সমালোচন! করিয়াছিলেন। কেবল 
নৈয়াকরণিক নহে, পারায়ণিক বলিয়াও ইহার! প্রসিদ্ধ। কাশিকায় উত্ত 
ইই়াছে_-“সৌনাগাঃ কর্মণি নিষ্ঠায়াং শকেরিটমিচ্ছন্তি বিকল্পেন” (৭২1১৭)। 
ধা ইমন ক্ষীরম্থামী ইহাদের যে মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন তাহ। উপোদ্ঘাতের 
$*8 পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। “সৌনাগণশন্দের ব্যাখ্যায় পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র 
লিখিয়াছেন_-“মৌনাগাঃ ুনাগস্তাচাধ্যস্ত শিল্তাঃ*। জনমেজয়ের সহিত সন্ধি 
স্থাপনের পর নাগজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াহিল। সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে 
গোনও পুরুষ বিগ্ভাতিশয়হেতু স্থনাগাচার্ধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। 

অনেকে পৌক্করসাদির একখানি ব্যাকরণ ছিল বলিয়া অগ্ুমান করেন। 
বিমুনিকল্পতরুকার বেঙ্কটাচল লিখিয়াছেন-__“কাত্যায়নেন পৌদ্করসাদেরিত্যুক্তেঃ 
পৌফরসাদিব্যাকরণম্।৮ কেহ কেহ বলেন, পাণিনি-কাত্যায়নের মধ্যবন্ভীকালে 
এই ব্যাকরণের আবির্ভাব হয়। অ্টাধ্যায়ীতে নুত্রিত হইয়াছে পোঃ 
ই্টুক শরি” (৮/৩২৮)। দনাদিস্তাক্ষোশে পুর্স্তং (৮818৯) স্তরের উপর 
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কাত্যায়ন বাপ্তিক করিয়াছেন__“চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌফ্রসাদে:”। হী 
দেখিয়া তাহারা বলেন__পৌফরসাদি পাণিনির পূর্ববর্তী হইলে অষ্াধারীয 
“ও ণোঃ'*” সুরা বৈকল্পিক হইত এবং পৌফরসাদি যখন পাণিনীয় প্রতাহাঃ 
জানিতেন তখন তিনি পাণিনির পরবস্তা ছিলেন। 

(এ কথা ঠিক নহে। আপিশলির “স ভূবি' দেখিয়াও তাহার ্রত্যাধ্যানপূর্বক 
ধাতুপাঠে পাণিনি 'অস্ভুবি' লিখিয়াছেন। শাকল্যাদির 'শতাচ্চ ঠনযতা বরা 
সুত্র দেখিয়াও তিনি 'শতাচ্চ ঠন্তাবশতে' স্থত্রের বিকল্প বিধান করেন নাই। 
চাক্রবন্্ণের ব্যাকরণে দ্বয়শকের সর্ববনামতা দেখিয়াও তিনি উহার প্রত্যাধান 
করিয়াছেন। গালবাদির “ইকাং যন্ভির্যবধানম্” এই সুত্র দেখিয়াও ভিনি 
ভাষায় উহা গ্রহণ করেন নাই। অতএব পৌক্করসাদির মতবাদ দেখিলেই ভিনি 
যে “ডণোঃ'*'৮ স্ত্রটীর বিকল্পবিধান করিতেন__ইহা বলা যায় না। আর. 

প্রত্যাহারসংজ্ঞাগুলি পাণিনিকর্তৃক অভ্যুপগত বলিয়াই পাণিনীয় বল! 
উহার! পাণিনিপ্রণীত নহে। পাণিনির পূর্বে শাকটায়নাদির ব্যাকরণে যধ 

প্রত্যাহারস্ৃত্রের ব্যবহার ছিল তখন প্রত্যাহারসংন্ঞা পাণিনি প্রণীত কির? 

হইতে পারে? ইহা! ব্যতীত আপস্তম্বধর্্সৃত্রে স্ুত্রিত হইয়াছে-_ত্যথ| কথা। 
পরপরিগ্রহমভিমন্যতে স্তেনে! হ ভবতীতি কৌংসহারীতৌ৷ তথ! কাথপুফকরসাদী' 

(১২৮১) এবং “শুদ্ধ ভিক্ষা ভোক্তব্যৈক* কুণিকৌ কাথকুতসৌ তথ পুষ্ক 
সাদিঃ1৮ শেষোক্ত স্ৃত্রের উজ্জঙ্গানায়ী টীকায় পদমঞ্জরীকার হরদত্ত মিশর 

বলিয়াছেন-__“পু্ধরসাদি পৌক্ষরসাদিঃ। আদিবৃদ্ধ্যভাবস্ছান্দনঃ।” শবটা 
বাংপত্তি হইতেছে-_পু্ধরে সীদতি যঃ স পুষ্করসৎ তস্যাপত্যং পৌদ্ষরসাদি। 
গণরত্বমহোদধিতে বর্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন__“পুক্ষরসদদোইপত্যং পৌদধ 

সাদি: পিতা, পৌক্ধরসাদায়নঃ পুত্র” (৩)১৭২, ২০৭পৃঃ)। অষ্টাধ্যায়ীর “ 

তৌহৃলিভ্যঃ৮ (২৪1৬১) সুত্রান্ুনারে এইরূপ পদ সিদ্ধ হইয়। থাকে । পাণিনি। 

প্রাতিপদিকপাঠস্থিত তৌন্বল্যাদদিগণে পৌক্ষরসাদির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। 

ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয় যজুর্ববেদে আপত্তস্বের নাম আছে। আপত্তম্বের ধরে 
এবং পাণিনির গণপাঠে যখন পৌক্ষরসাদির নাম দৃষ্ট হয় তখন তিনি পারিনি 
পরবর্তী হইতে পারেন না । সম্ভবতঃ পাণিনির সময়ে পৌ্করসাদিমতের অপ্রয়ে 

২ শপীর্শ 

* একঃ অর্থাৎ একনামক আচার্ষ্যঃ| 
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াকায় অষ্টাধ্যায়ীতে উহা! উপেক্ষিত হইয়াছে এবং পরে পুনরায় উহার প্রচলন- 

(শত: কাত্যায়ন বান্তিক করিয়াছেন--“চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌফরসাদেঃ”। 

হা বিচিত্র নহে, কারণ কাত্যায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন__“অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্থত্বাৎ 

প্রযুক্ে দীর্ঘসত্রবৎ” ( মহাভাষা ৬৩-৬৪ পৃণঃ নির্ণয়সাগর )। 

শৌনকশিত্ঠ ব্যাড়ির স্ায় বাজপ্যায়নও পাণিনির পূর্ববর্তী। অস্টাধ্যায়ীস্থ 

1৬৪ ন্ুত্রের উপর কাত্যায়নের বাস্তিক আছে--“আকৃত্যভিধানাদ্ বৈকং 

বক বাজপ্যায়নঃ? (৩৫)। ইহাতে পতগ্রলি বলিয়াছেন--“আকৃত্যভিধানাদ্ 

'বকং শব্দং বিভক্কৌ বাজপ্যায়ন আচার্ধ্যে স্টায্যং মন্যাতে |” প্রদীপে লিখিত 

মাছ-__“আকৃতি জাতি; সংস্থানং চ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিষ্ঠতে স্বাশ্রয়োহনয়েতি 

[াংপত্তেরিতি ভাবঃ1৮” এ সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন__ 

“আকৃতিগ্রহণ জাতি লিঙ্গানাং চ ন সর্ধবভাক্। 

সকৃদাখ্যাতনিগ্রাহযা গোত্রং চ চরণৈঃ সহ। 

প্রাগ্চৎপত্তিবিনাশাভ্যাং সবস্ত যুগপদ্ গুণৈঃ। 

অসর্ববলিঙ্গাং বহবর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিছুঃ॥৮ 

২২৬ কৃংস্ূত্রীয় দৌর্নবৃত্তি)। আক্রিয়তে ব্যজ্যতে বিশিষ্টজ্ঞানং জন্যতেইনয়েতি 

াকৃতিঃ সস্থানম্। গৃহাতেইনেনেতি গ্রহণম্। আকৃতিরেব সংস্থানমেব গ্রহণং 

জ্রানকারণং যস্তাঃ সা আকৃতিগ্রহণ! জাতিরিত্যর্থঃ। অষ্টাধ্যায়ীস্থ এ সূত্রের উপর 

মারও একটা বাত্তিক আছে-_দদ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ” (৪৫) । ইহাতে পতঞ্জলি 

বলিয়াছেন__“দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ম্যায্যং মন্যাতে”। প্রবৃত্তিনি মিত্বভেদে 

প্রাতিপদিকের অর্থ পাচ প্রকার হইয়৷ থাকে-_জাতি, দ্রব্য, লিঙ্গ, সংখ্যা এবং 

কারক। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে-_ন্বার্থো দ্রব্য চ লিজং চ-**” ইত্যাদি। 

গকলেই যে প্রাতিপদিকের উক্ত পাঁচটা অর্থই স্বীকার করেন তাহা নহে। 

প্রাচীন গ্রস্থাদি হইতে জানা যায় যে, পূর্বে কেহ একটা কেহ দুইটা কেহ তিনটা 
কেহ চারিটি আর কেহ বা পাঁচটি অর্থই ্বীকার করিতেন। সেইজন্য ভৃষণে 
ঈথিত হইয়াছে-_ 

“একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্ষং পঞ্চকং তথা। 

নামার্থা ইতি সর্ব্বেইমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥” 

[নিদের মধ্যে নাতিপুরাণ পতঞ্জলি পঞ্চকবাদী। পতঞ্জলির পুর্বে দ্বিতীয় 

যাঘপাদ্ চতুষ্ষবাদী ছিলেন, কারণ তাহার মতে কারক ব্যতীত অন্য ঢারিটিই 
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নামার্থ। তৎপূর্ববে প্রাচীনতর কাত্যায়ন ত্রিকপক্ষ সমর্থন করিতেন। তাহার 
মতে সংখ্যা ও কারক ব্যতীত অন্ত তিনটিই নামার্থ। কাত্যায়নের পূর্বে 
পাণিনিমুনি দ্বিকবাদী ছিলেন, কারণ তাহার মণ্তে লিঙ্গ সংখ্যা এবং কারক 
ব্যতীত অবশিষ্ট ছুইটিই নামার্থ। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, মুনিদের মধ্য 
নামার্থের দ্বিতব-ত্রিত্বাদি পক্ষচতুষ্টয় যেন কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিণামবাদের 

ক্রমবিকাশ স্বীকারপূর্বক পতগ্জলিতে কান্ঠা লাভ করিয়াছে । ইহা! যদি সত্া হয়, 
তবে ধাহারা নামের একটি অর্থ বন্মিতেন তাহাদিগকে পাণিনির পূর্ববর্তী 

বলিতে হইবে । ব্যাড়ি দ্রব্যবাদী, বুঁজপ্যায়ন জাতিবাদী, এবং তারপর পাণিনি 
উভয়বাদী। সেইজন্য ব্যাড়িবাজপ্যায়নের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার সম্বন্ধ 
উক্ত হইয়াছে__ 

“ইহ জগতি সংসারে পদার্থে। ভিদ্যতে দ্বয়মূ। 
কচিদ্ ব্যক্তি; কচিজ, জাতি; পাণিনেস্তুভয়ং মতম্॥” 

সম্তবতঃ কাত্যায়নের পুর্ব হইতে শ্লোকটার প্রচলন আছে। 

এতদ্ব্যতীত যাস্ষের নিরুক্ত হইতে অনেক নৈরুক্ত বৈয়াকরণের নান 
সংগৃহীত হইতে পারে, যেমন-__ওঁছুম্বরায়ণ, উপমন্যব, কাখক্য, চম্্মশিরা, তৈটাকি।, 

শাকপুণি, শতবলাক্ষ, মৌদ্গল্য, স্্ৌল্টীবি ইত্যাদি। যাস্ক পাণিনির পূর্বববনতী 
এবং যাস্ক যখন ওুছুশ্বরায়ণাদির নাম করিয়াছেন তখন তাহার পাণিনিরও 

পূর্ববর্তী । টু 4 | 
পাণিনির পরেও অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ কালগর্তে নিমগ্ন 

হইয়াছে। যেমন-_দ্বিতীয় ব্যাজ্রপাদের দশপাদযুক্ত বৈয়াজ্রপদীয় ব্যাকরণ, যশো- 
ভদ্রের জৈনব্যাকরণ, আধ্যবজ্ন্বামীর জৈনব্যাকরণ, ভূতিবলির জৈনব্যাকরণ, 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ে ইন্দ্রগোমিপ্রণীত এন্দ্রব্যাকরণ, বাগ.ভটের ব্যাকরণ, শ্রীদত্তের 
জৈনব্যাকরণ, চন্দ্রকীর্ত্ির সমস্তভদ্রব্যাকরণ, প্রভাচন্দ্রের জৈন্র্যাকরণ, অমর- 

সিংহের বৌদ্ধব্যাকরণ, বৌদ্ধদের অষ্টধাতু, সিদ্ধনন্দীর জৈনব্যাকরণ, ভদ্রেশ্বর 
স্থরির দীপকব্যাকরণ, শ্রুতপালের ব্যাকরণ, শিবস্বনীর বা শিবযোগ্বীর 

ব্যাকরণ, শ্রীবুদ্ধিসাগরের শ্রীবুদ্ধিাগর ব্যাকরণ, উৎপলের ব্যাকরণ, কেশবের 

“কৈশবী"ব্যাকরণ, বাভটের ব্যাকরণ, বিনীতকীত্তির ব্যাকরণ, বিষ্ভানন্দের 
বিষ্ভানন্দব্যাকরণ, যমব্যাকরণ, বরুণব্যাকরণ, রুদ্রব্যাকরণ, সৌম্যব্যাকরগ 
ইত্যাদি। 



উদ্দেশে ৪৪৯ 

দ্বিতীয় ব্যাগ্রপাদ্ বার্তিককার কাত্যায়নের পরবস্তাঁ, কারণ তাহার নামে 
খনও কখন বার্তিকপাঠের সমালোচনা শর্ত হইয়া থাকে। দুত্রাচ্চ কোপধাং, 
॥২৬৫) স্ুত্রের কাশিকায় লিখিত আছে-_“অষ্টকাঃ পাণিনীয়াঃ। দশকা 

বয়াস্রপদীয়াঃ | ত্রিকাঃ কাশকৃৎন্নাঃ।” আবার “সংখ্যায়াঃ''""" (৫1১৫৮) 

ত্রের কাশিকায় উক্ত হইয়াছে--“অষ্টকং পাণিনীয়ম্। ত্রিকং কাশকৃৎসম। দশকং 

য়ান্পদীয়ম্।” অমোঘবৃত্বিতে অভিনব শাকটায়নও এইরূপ বলিয়াছেন। এই 
[কল কথ! হইতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাপ্রপাদের দশাধ্যায়ী নামে একখানি ব্যাকরণ 

বং তৎসক্রান্ত একটা সম্প্রদায়ও ছিল। “অচঃ পরম্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ” (1১1৫৭) 
ত্রের ভাষ্ে ব্যাত্রপাদের নাম এবং “বৈয়াস্রপদ্ঠ'শব্দ দৃষ্ট হইয়! থাকে। 

দেবনন্দীর জৈনেন্্রব্যাকরণ হইতে যশোভদ্র গ্রীদত্ত ভূতিবলি প্রভাচন্দ্রাদির 
াকরণ এবং শাকটায়নের শব্দানুশাসন হইতে আর্ধ্যবজন্বামীর ও সিদ্ধনন্দীর 
যাকরণ অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তার কীল্হর্ণ মহোদয় বলেন-_ 
(10056 00108 879. 09601 110710019 0080, 1019 79 000 ৫0 

1001) 01000) 11750186101, জৈনেন্দ্রব্যাকরণের যশোভদ্র-শ্রীদত্তাদিনামসন্বন্ধে 

ধ্ধপ্রাতিশাখ্যের ভূমিকায় পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান্ স্ূ্য্য- 
ন্তও লিখিয়াছেন--“4.0. 0001969] 00 11163 10094 1009 1001 8100৭ (11 

নবনন্নী 10008 (11010 00001079 0 0010 900) (010101050৮0 01800. 
ভিপ্রায় এই ধে, এ নকল নামের লোক ছিল না বা তাহাদের ব্যাকরণও ছিল 
সুতরাং 'ম্বাভিমতে আদরাতিশয় দেখাইবার জন্য শুত্রকারগণ কতকগুলি 
প্লিত নাম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে প্রাত্রিকদ্বয় এস্থলে 
[ভিবাদী হইয়াছেন, কারণ যশোভদ্রাদি নাম কেবল কল্পনা প্রন্থুত নহে। 

যশোভদ্র চন্দ্রগুপ্তের প্রায় সামসময়িক। বৃহতখরতরগচ্ছীয় পট্টাবলী 
ইতে জানা যায় যে, তিনি তুঙ্গীয়ায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ভদ্রবাহু তাহার শিষ্য 

ধষিমণ্ডলপ্রকরণ )। ্রীদত্বনামক জৈনাচার্ষ্যের তৃতীয়বৃষ্টশতাবদীয়ত্ব অনুমিত 
ইয়া থাকে। আদিপুরাণে জিনসেন ইহাকে গরু বা' পূরববাচারধ্য বলিয়া প্রণাম 
রিয়াছেন। ভূতিবলি জনৈক একাঙ্গধারী দিগন্বর। ভূতবলী তাহার নামান্তর । 
॥নি ইন্দ্রগোমি-শর্বববর্মাদির প্রায় সামসময়িক ছিলেন। দিগস্থরদের 
্বব্যাকরণাঙ্গ' লিখিবার পর তিনি একাঙ্গী হইয়াছিলেন। সরস্বতীগচ্ছের 
টাবলীতে তিনজন প্রভাচন্দের নাম পাওয়! যায়। তন্মধ্যে ছুই জন দেবনন্দীর 

৫৭ 



৪৫০ ব্যাকরণবর্শমের ইতিহাস 

পরবস্তা, আর একজন তাহার সামসময়িক। এ পট্টাবলী হইতে জানা যায় 
৫২১ ৃষ্টাকে তিনি পটবদ্ধ হন। প্রভাচন্দ্র চন্দ্রোদয় প্রণয়ন করিয়াছ। 

মহাপুরাণটিপ্রনী নামে ইহার একখানি গ্রন্থ আছে। ইনি অমোধবদ্ি 
স্আমকার নহেন বা প্রমেয়কমলমার্তগুপ্রণেতাও নহেন। শেষোক্ত দুইজন ব্যনতি 

দেবনন্দীর পরবর্তী । আধ্যবজন্বামী ৩১ খৃষ্টপূর্ধবাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তি? 
জৈনদের একজন সুপ্রসিদ্ধ প্টাচার্ধ্য এবং তাহা! হইতে বজবশাখা উৎপন্ন হয় 
আচার্য বজ্ঞন্বামীর প্রশিষ্য চন্ত্রন্থরির পাটে সমস্তভদ্র আচার্য উপবেশন করেন 
সিদ্বনন্দী সম্ভবতঃ সিদ্ধসেনগণি দিবাকর। তিনি বৃদ্ধবাদীন্দ্র স্থরির শি 

এবং শ্যায়াবতারাদিজৈনগ্রস্থপ্রণেতা । কোনও কোন গ্রাত্বিকের মতে দথযন্তুরি 
ক্ষপণক'*****৮ ইত্যাদি শ্লোকে তাহাকেই ক্ষপণক বলিয়! লক্ষ্য করা হইয়াছে 

কাতন্ত্রের আখ্যাতমপ্জরীতে তাহার ব্যাকরণসন্বস্কীয় মতবাদ দৃষ্ট হয় ( কলাপ ২. 

ধণ্ড,৬৯পৃণ, গুরুনাথ সণ)। দিগম্বরদের ৮৩৮ ধৃষ্টাব্দীয় আদিপুরাণে জিনযেন 

ভাহাকে পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। অতএব এ মকল না; 

'কল্িত নহে। 

হৈমন্তাসের বুস্থলে চন্দ্রগোমীর সহিত ইন্দ্রগোমীর নাম পাওয়া যায় 

যেমন-_-ইইন্দ্রগো মিচন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ বা চন্দ্রেন্রগোমিপ্রভৃতয়ঃ ইত্যাদি। লাম 

তারানাথ বলেন, পাণিনিমতে চান্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রগোমিমতে শর্বববন্মার কাঠ 

প্রণীত হয়। তদমুসারে কীথ সাহেব লিখিয়াছেন__11১0190. 10301001 

88011)৫9 10 শর্বববন্মী 100 050 0110)0 81004] 01 ইন্দ্রগোমী, 201 1]: 

ডা01]. 98920)9 (0 11956 19901) 0000197 2100100 019 13000101805 01 0, 

9০18 5 1086 07006]) (১0 1991100 01719 0001)078 9515091109 15 00717 

(91 0. 431). মহেশ্বরবৈদ্ধপ্রণীত ১১১১ খুষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাণে 

পরিশিষ্টস্থানীয় শবভেদ প্রকাশের টীকায় ১৫৯৮ খুষ্টাবে জৈনপপ্ডিত ভ্ঞানবিমপ 

গণি মহোদয় “সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢে এই নুত্রটাকে ইন্দ্রগোমিপ্রণীত এন্রব্যাকর 

ণের প্রথম স্থত্র বলিয়! প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহাই হউক, একসময়ে ই 

গোমীর কোনও ব্যাকরণ ছিল, এখন কিন্তু উহা পাওয়া যায় না। অনেকেই 

ইহার প্রথমখৃষ্শতাবীয়ত্ব অনুমান করেন। 

মহাভাস্দীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন-__ 
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“হস্তেঃ কর্মগ্যুপক্্তাৎ প্রাপ্ত,মর্থে তু সপ্তমীম্। 
চতুর্থীবাধিকামাহুস্চণি-ভাগুরি-বাগ ভটাঃ ॥৮ সু 

লে বল! যায় যে, বাগ.ভটনামে কোনও ব্যক্তির ব্যাকরণ এবং তৎসাক্তানত 

কটী সম্প্রদায় অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। 

আমরা চারিজন বাগভটকে জানি। তন্মধ্যে দুইজন ভর্ভৃহরির পরবর্তী, 

1 দুইজন তাহার পর্ধবন্থী। শেষোক্ত ছুই জনের মধ্যে প্রথম বাগভট নিঘণ্ট, 
[ম একখানি বৈদিক কোষ এবং আষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা। প্রণয়ন করেন। ইহার 
বরসিহগুপ্ত এবং পৌত্র অষ্টাঙ্গসংগ্রহপ্রণেতা দ্বিতীয় বাগ ভট। প্রথম বাগ ভটের 
(ঘ্, দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি একজন শাব্দিক আচার্য্য ছিলেন। দ্বিতীয় 
গভট কেবল আযুর্রেদাচাধ্য। এইজন্য আমরা ব্যাকরণের কর্তৃত্ব প্রথম 
গভটেই অন্থমান করি। প্রাত্বিকগণ ইহাকে ২-৩ খুষ্টশতাব্দীয় বলিয়! 
[কেন। 

টন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়! চন্দ্রকীত্ডির 'সমস্তভদ্র' নামে এক- 

[নি গ্লোকাত্মক ব্যাকরণ প্রণীত হয়। 1) 13000 [40101 বলেন-__“দিঙ নাগ, 

দকীতি £1)1 চক্দ্রগোমী 1190 17 000 9000:017 1) 305 10 4065 4, 1) 

দীরতরঙ্গিণী)। তারানাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর চান্দ্রব্যাকরণ দেখিয়া চন্্রকীর্তি- 

টুক সমস্তদ্রব্যাকরণ নালন্দার ত্রকটা কুপে নিক্ষিপ্ত হয় (901161)6 )। 
হাই হউক, গ্রস্থখানির এখন অত্যন্ত লোপ হইয়াছে। 

অমরসিংহের সম্পূর্ণব্যাকরণ আমরা দেখি নাই এবং কে যে দেখিয়াছেন 
হাও জানি না। তবে কবিকল্পদ্রমের প্রারন্তে বোপদেব তাহাকে আদিশার্দিক 

লিয়াছেন এবং গ্রাচীনদের একটা উক্তি শুনা যায়_“অমরসিংহো৷ হি পাপীয়ান্ 
ং ভাষ্যমটুচুরং” | এই ছুইটী কারণবশতঃ এক সময়ে অমরব্যাকরণের অস্তিত্ব 

নমিত হইয়া থাকে । অমরসিংহ ৫-৬ ধৃষ্ট শতাব্দীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত। 

অষ্টধাতুর প্রণেতা কে তাহা জানা নাই। তবে সপ্তমধুষ্টশতাবদীতে চীন 
'শীয় পরিব্রাজক ইতসিং এবং ১১৭২ খুষ্টাবীয় দুর্ঘটবৃত্তিতে শরণদেব অনেকবার 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একখানি বৌদ্ধ ব্যাকরণ । 

তদ্রেশ্বরসূরির দীপকব্যাকরণ পাওয়। যায় না। গণরত্বমহোদধিতে বর্ধমান 
পাধ্যায় বলিয়াছেন_-“মেধাবিনঃ প্রবররদীপককর্তৃযুক্তা£ । ইহার ব্যাখ্যায় 

ধিত আছে-_দ্দীপককর্তা প্রীভত্রেশ্বরন্ুরিঃ। প্রবরশ্চাসৌ দীপককর্তা চ 
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প্রবরদীপককর্তা । প্রাধান্তং চাস্তাধুনিকবৈয়াকরণাপেক্ষয়া”। (গণরত্ব ম. 
২-৩ পৃণ)। ভিত্রেশ্বরস্থরি' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ উপাঈ 
ভ্্রবাহুস্থুরিকেই বর্ধমান এস্থলে ভ্রেশ্বরস্থরি বলিয়াছেন। ভর্্রবাহু এক 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি যশোভভ্রের শিশ্ত এবং চন্ত্রগুপ্তের সামসময়িক। 
( রাজাবলী-কথা )। 

শ্রতপালেরও একখানি ব্যাকরণ ছিল। উহা এখন পাওয়! যায় ন|। 
তর্কবাগীশের প্রমোদজননী (সন্ধি ৫৪), পুরুযোত্তমের ভাষাবৃত্তি (২৩1৫), হেমচন্দের 

বৃহল্ন্যাস, দূর্গসিংহের কাতত্্টাকা (কৃৎ ৪১, ৬৮), এবং শাকটায়নের অমোধবি 
(81১/২৫২-৫৩ ) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রুতপালের নাম এবং তদীয় গ্রাস 

অনেক বচন এখনও দুষ্ট হইয়! থাকে। 
বদ্ধমানের গণরত্বমহোদধি হইতে জান। যায় যে, শিবস্বামীরও একখানি 

ব্যাকরণ ছিল। এখন কিন্তু উহা পাওয়া যায় না। কপফিণাভ্যুদয় লিখিলে€ 
শিবস্বামী বৌদ্ধ নহেন, তিনি সনাতনধন্মাবলম্বী ছিলেন। ন্মার্তদের মধ্যে 
তিনি একজন প্রমাণপুরুষ। মদনপারিজাতে স্মৃতিচক্দ্রিকায় এবং পরাশর 

মাধবীয়ে তাহার মতবাদ উদ্ধত হইয়াছে। শিবস্বামী কাশ্মীরাধিপতি অনস্থি 
বন্মার সভায় থাকিতেন। অবস্তিবন্মার রাজত্বকাল ৮৫৫ হইতে ৮৮৩ খুষ্টাৰ 
পর্যন্ত অবধারিত হইয়াছে । অতএব শিবস্বামী ৯ খুষ্টশতাব্দীয় এবং কাশ্মীর 

পণ্ডিত। শিবস্বামী শিবযোগী বলিয়াও প্রপ্িদ্ধ। যড়গুরুশিষ্য সম্ভবতঃ ইহাকেই 
ছয়জন গুরুর মধ্যে অন্থতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

'শ্রীবৃদ্ধিসাগর' নামে একখানি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত গর 
এখন পাওয়া অসস্ভব। জৈনগণ বলেন__ 

“শ্রীবুদ্ধিসাগরস্থরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্। " 
সহআইকমানং ত স্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্॥৮” ( প্রভাবকচরিত )। 

১০২৩ খুষ্টাবে ইহা প্রণীত হয় (0%910799+8 0. 9.১ 01, এক্তরো। [) 7 )। 

গ্রন্থ এবং গ্রস্থকারকে সংক্ষেপে বুদ্ধিাগর বল! হয়। পঞ্চগ্রস্থী এবং শবলঙ্গ- 
লক্ষণ ইহার নামান্তর (98018%80. 9, %0]. এ, 0. 076)! 
বুদ্ধিসাগরের লিঙ্গান্থশাসন এই গ্রাম্থর একটা অংশ কিনা তাহা অনুসন্ধেয, 
বুদ্ধিসাগর জৈনসপ্প্রদায়ের লোক। তিনি চান্দ্কুলজ বর্ধমানস্থরির শিল্ এব 
জিনেশ্বর সুরির সভীর্ঘ। অতএব বুদ্ধিসাগরকে ১০-১১ খুষ্টশতাবীয় বলা যায়। 
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উৎপলের একখানি ব্যাকরণ ছিল বলিয়া অনেকে অন্ধ্মান করেন। অনুমান 

অনঙ্গত নহে। হেমচন্দ্রের বৃহম়ন্যাসে লিখিত আছে-_“য্বৎংপলঃ। কর্মধারয়াং 

সমাসান্তে প্রচেতারাজঃ৮ | ইনি যে কে_তৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই বলেন নাই। 
নদ প্রদীপিকাদিপ্রণেতা কাশ্মীরক উৎপল একজন প্রমাণপুরুষ বটে, কিন্ত 
শর্দাধিকারে তাহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনীয় লিঙ্গান্ুশাসনের 

টাকাকার ভট্টোৎপলকে কেহ কেহ উৎপলাচার্য্য বলিয়া থাকেন। ইনি ৮৮৮ 

শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাবে বৃহজ্জাতকের জগচ্চব্দ্রিকা নামে বিবৃতি প্রণয়ন করেন। 

কিন্ত সম্পূর্ণ ব্যাকরণের উপর ইহার কোন গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বল! কঠিন। 
ধারানগরের মুঞ্জবাক্পতি সে সময়ে উৎপলদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ 

ছিলেন (1061975 90910111010) 0. 293 )1 ১০ খুষ্টশতাব্দীর চরমপাদে 

ঈটনি রাজা হন। ইহার সভায় শুভাস্ক বা শুভাঙ্গ নামে একজন শাব্ধিক পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি রাজার নামান্থসারে উৎপলমালিনী'কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
উৎপলব্যাকরণের প্রণেতা৷ উৎপলমালিনীকার কি না তাহা অনুসন্ধেয়। 

প্রাচীন গ্রন্থে 'কৈশবী'ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্টাধ্যায়ীর 
কেশববৃত্তিকার কেশবপণ্ডিত ইহার প্রণেতা । ভাষাবৃন্তিতে (6২১১২) 

পুরুযোত্তমদেব, তন্ত্রপ্রদীপে (১২৬, ১৪1৫৫ ) মৈত্রেয়রক্ষিত, এবং হরিনামামৃত- 
ব্যাকরণে (৫০০পৃ*ৎ ) শ্রীজীবগোসম্বামী কেশবপঞ্িতের নাম করিয়াছেন। 
ইনি কর্ণাটদেশীয় পণ্ডিত । কর্ণাটী ভাষায় ইহার একখানি স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ 
আছে বলিয়া শুন! যায়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশচন্দ্র চক্রবন্তীর মতে ইনি ১০৫০ খুষ্টাবে 
অবখই বিদ্কমান ছিলেন। “কৈশবীব্যাকরণ এখন পাওয়া যায় না। 

বাট একজন প্রাচীন আচার্য্য। তাহার শান্রদর্পণনিঘণ্ট, একখানি 
গ্রশিদ্ধ গ্রন্থ। অমরকোষোদ্ঘাটনে ক্ষীরস্থামী এবং রসবতীতে জুমরনন্দী 
ইহার নাম করিয়াছেন। শবশত্তি গ্রকাশিকায় লিখিত আছে 

“পুর্ব্বমধ্যাস্তসর্ববান্-পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ । 

প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসে। বাভটাদিভিঃ ॥৮ 

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণের উপর বাভটের কোনও গ্রন্থ এবং তৎসক্রাস্ত 
একটি মন্প্রদায় পূর্বে অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। বাভট ১১-১২ খুষ্টশতাবীয়। 
বাইট কিন্তু একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি চরকাদিরও পূর্ববর্তী । 
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বিনীতকীন্তির একখানি ব্যাকরণ ছিল, 'এখন কিন্তু উহার লোপ হইয়াছে। 

গ্রন্থ যে ছিল তাহা গোয়ীচন্দ্রের কথা হইতে উপপন্ন হইয়া থাকে ( সমাস ২৩৭, 

তিও. ৭০৪, কারক ২০৬-৭ ইত্যাদি )। সুপদ্মমকরন্ৰে বিষণ মিশ্র লিখিয়াছেন-_ 

“বিনীতকীত্ত্যাদীনাং মতম্। জয়াদিত্যমতমপ্যেতং” (৪০৬ পৃ )। কোষসম্বন্ধ 

বা কোষের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে ইহার কোনও গ্রন্থ অনুমিত হইয়া থাকে। কারণ 

সর্ববানন্দ লিখিয়াছেন«__“সব্যেষ্ঠা দক্ষিণস্থণ্* ইতি ত্রিকাগুপাঠাদ ভাষায়াং 

সাধুরিতি বিনীতকীর্ভিঃ” (টাকাসর্ধ্বন্থ ২৬০ )। বিনীতকীত্তি যদি নালন্দার 

অধ্যাপক বিনীতদেব হন, তবে তাহাকে ৭ খৃষ্টশতাবদীয় বলিতে হইবে। কারণ 

বিনীতদেব ভর্তৃহরির ভাগিনেয় রাজা গোপীচন্দ্রের প্রায় সামসময়িক | এ ভর্তৃহরি 

যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা । 

'বিচ্ঠানন্দ'নামে একখানি ব্যাকরণ ১৩ খুষ্টশতাব্দীতে বিদ্ানন্দকর্ঠৃক 

প্রণীত হয়। গ্রন্থ কিন্ত এখন পাওয়া যায় না। যাহা বিদ্যানন্দ সিদ্ধাননদ 

বা বিজয়ানন্দ বলিয়া +১0060 মহোদয় পাইয়াছেন তাহা কৌমারদের দৌর্গ 

টাকার উপর কাতন্ত্রোত্তর নামক ব্যাখ্যার অংশ, উহ বিষ্যানন্দব্যাকরণ নষ্ে। 

তবে বিদ্ভানন্বব্যাকরণসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের উক্তি আছে-__ 

“বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং স্বকম্। 

ভাতি সব্যোত্তমং স্বল্পস্ত্রবহ্বর্থসংগ্রহম্ ॥৮ 

কাতন্ত্রের চতুষ্টয়স্থিত ১৪৬ স্ৃত্রীয় কবিরাজে ন্ুেণবিষ্াভূষণ লিখিয়াছেন_ 

“বিষ্ঠানন্দস্াহ-_প্রায়েণ লাঙ্গলকোটযাং পক্কে শুষে রক্তত্বং লাজলকোট্যা ভব 

তী”তি।» বিদ্ভানন্দ ১২৬৭ খুষ্টাব্ধে দেহরক্ষা করেন। ইনি জিনসেনোক্ত বিদ্যা- 

নন্দাপরপর্ষ্যায় পাত্রকেশরী নহেন। তিনি ৯ খৃষ্টশতাব্দীরও পূর্বববন্তী। 

যমব্যাকরণ অর্থাৎ প্রমাণবার্তিকালঙ্কারের টাকাকৃৎ ১১খৃষ্টশতাবীয় 

বৌদ্ধপণ্ডিত যমারিপ্রণীত ব্যাকরণ। ইহা এখন পাওয়া যায় না, তবে কবীন্্া" 

ার্্য-সুচীপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যমারি একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। 

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণের উত্থান এবং 

পতন হইয়াছে, যেমন- _বায়ুব্যাকরণ, বরুণ ব্যাকরণ, সৌম্যব্যাকরণ, লীঅবোধ- 

ব্যাকরণ ইত্যাদি । এই সকল গ্রন্থ এখন গ্রন্থাস্তরে বা কবীন্দ্রাচার্য্ের সৃচীতে 

নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে । 
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পাণিনির এবং পাণিনির পরবন্তী যে সকল মূলব্যাকরণ অগ্াপি লুপ্ত নহে 
তাহাদিগেরও হুইটী বিভাগ হইতে পারে-_ প্রচলিত এবং অপ্রচলিত। যাহাদের 
বিশাল সম্প্রদায় আছে তাহারাই প্রচলিত, আর অবশিষ্টগুলি অপ্রচলিত । 

প্রচলিত ব্যাকরণ সমূহের নামাদিসম্বন্ধে আমরা যথাক্রমে বলিব-_ 
মহর্ষিণা পাণিনিন। স্মৃতং ব্যাকরণং পুরা]। 

কাতন্ত্রং তু ততঃ পশ্চাৎ প্রণীতং শর্ববন্রণা ॥ 

চান্্রং চন্দ্রেণ বৌদ্ধানাং জৈনেন্দ্রং দেবনন্দিন!। 
শব্দামুশাসনং শাকটায়নেন কৃতং মুদা ॥ 

জৈনানাং শব্দসিদ্ধার্থং গ্রন্থাবেতো কৃতৌ পুরা । 
দুষ্ট ত্রিমুনিশান্ত্ং বৈ যৎ প্রোক্তমাহিকাদিনা * ॥ 
শব্দান্থুশাসনগ্রন্থঃ পুন ভোজেন চিস্তিতঃ। 

যঃ প্রসিদ্ধঃ সরন্থত্যাঃ কাভরণনা মতঃ॥ 
ক্রমদীশ্বরবিপ্রেণ বঙ্গীয়েন ততঃ পরম্। 

সংক্ষিপ্তসারনায়! তু মহদ্ ব্যাকরণং কৃতম্॥ 

শ্বেতান্বরীয়জৈনানাং সিদ্ধবাক্যান্থশাসনম্ ৭: । 

হেমেনাভিহিতং শান্ত্রমর্হচ্ছাসনবৎ পরম্ ॥ 

ততঃ সরম্বতীদেব্যা সারম্বতমুদরীরিতম্। 

মুগ্ধবোধং তথা চৈব বোপদেবেন ভাষিতম্॥ 
স্ুপদ্মং পদ্মনাভেন স্ফোটিতং তদনন্তরমূ। 
হরিনামামূতং পশ্চাজ. জীবেন আাবিতং শুভম্॥ 

পুরুযোত্তমদেবস্ত কামরূপীয়সাধকঃ | 

জনন্যাঃ কণ্ঠদেশাদ্ধি রত্বমাল! $ মুদা হর ॥ 
অপ্রচলিত ব্যাকরণনমূহও ছুইভাগে বিতক্ত_ ক্ষীণসন্প্রদায় এবং হীন- 

সম্প্রদায় । ক্ষীণসম্প্রদায়, যেমন-__কাশ্যপের বালাববোধন, মলয়গিরির শব্দানুশাসন 

থা যুষটনুত্র, এবং রূপগোস্বামীর হরিনামামূতব্যাকরণ। 
* আহিক পাণিনির নামাস্তর। ত্রিকাগুশেষে লিখিত আছে--প্পাপিনিশাহিকে 

দাগীপুত্রঃ শালঙ্কিপাণিনৌ। শালাতুরীয়ঃ।” 
1 হেমচন্দ্রগ্রণীত ব্যাকরণের নাম সিদ্ধবাক্যান্ুশাসন, সিদ্ধহেমচন্ত্রা ভিধস্থে|পজশবা নু 

শাসন বা সিদ্ধহেমশকানুশাসন। সাধারণতঃ ই সিদ্ধব্যাকরণ বা ছৈমব্যাকরণ নামেই প্রসিদ্ধ। 

$ রক্ধমাল! অর্থাৎ পুরুযোতম বিদ্তাবাগীশ-প্রণীত গ্রয়োগরত্রমাল|। 
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সিংহলদেশে কাশ্তপনামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত “বালাববোধন' নামক 

ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (1018)8 ঢু. 9.1, 0. 482) 1 ইহাতে চান্দ্রব্যাকরণের 

সারাংশই সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থ ১১খুষ্টশতাব্দীয়, কিন্তু গ্রন্থকারকে ১১-১২ 

ৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। ১২খুষ্টশতাব্দীর প্রারন্তে ক্ষীরম্বামী এ গ্র্ 

দেখিয়াছেন। বালাববোধনের প্রচারে সিংহল হইতে চান্দ্রের তিরোভাব হয়, 

এখন কিন্তু সেখানেও ইহার পঠনপাঠন বিরল হইয়াছে । 

১২ খুষ্টশতাব্দীর তৃতীয়পাদে মলয়গিরি নামে একজন জৈনপণ্ডিত শানু" 

শাসননামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কাতস্ত্রের হ্যায় ইহার স্ুত্রসংখ্যা অল্প 

বলিয়। লোকে ইহ! মুষ্টি'নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হৈমব্যাকরণাদির স্থুপ্রচার- 

হেতু মুষ্টির সন্প্রদায়ে শিথিলতা আলিয়াছে। 

১৬ খুষ্টশতাব্দীতে রূপ গোস্বামী প্রথমে হরিনামামৃত নামে একখানি ক্ষুদ্র 

বৈষ্ণবব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তারপর শ্রীঞজীব গোস্বামীর হরিনামামৃতব্যাকরণ 

প্রণীত হইলে ইহার সম্প্রদায় শিথিল হইয়া পড়ে। এখন বৈষ্ণবদের মধ্যে 

কেবল শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার পর কেহ কেহ রূপগোস্বামীর গ্রন্থ দেখিয় 

থাকেন মাত্র । 

হীনসপ্প্রদায় ব্যাকরণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে । এ সকল গ্রন্থ এখন 

পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের পঠনপাঠন অত্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। হানসম্প্রদায় 

ব্যাকরণ, যেমন-__বামনের বিশ্রান্তবিগ্ঠাধরব্যাকরণ, বর্ধমানের “সৃত্রসার প্রক্রিয়! 

ব্যাকরণ, উদয়চন্দ্রের পাণিনীয়মত দর্পণাদি গ্রন্থ, ধনেশ্বরের প্রক্রিয়ারতুমণি। কুবের" 

পণ্ডিতের স্বত্রসারব্যাকরণ, অপ্পয়দীক্ষিতের ুত্রপ্রকাশ ব্যাকরণ, কৃষ্ণপপ্ডিতের 

পদচক্দিকা, কাশীনাথের শিশুবোধ, কাশীশ্বরের শব্দরর়াকর, যহুনন্দনের জুমর- 

কৌমুদী, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যামৃতব্যাকরণ, গোঁবিন্দনাথের গোবিন্দ ব্যাকরণ, 

ব্দোঙ্গরায়ের পারসীকপ্রকাশ, আব্রাহাম রজরের গ্র্যামেটিক। গ্রন্থমিয়া 

বিজ্জলভূপতির প্রবোধচক্র্িকা, ব্রন্মানন্দ সরস্বতীর 'রতবমহোদধি' এবং 'রত্াকর 

নামক ব্যাকরণদ্বয়, সহজকীর্তির খজুপ্রাজ্ঞব্যাকরণ, নারায়ণের কারিকাবলী, 

নরহরির বালকবোধ, ভরতমল্লিকের ক্রতবোধ, কৃষ্ণতট্টমৌনীর বৃত্তিদীপিকা' 

রাঘবেন্দ্রের রাঘবেন্দ্রীয, রামহরিপ্ডিতের পারিজাত এবং তারানাথের 

আশুবোধ। 
| 

হীনসম্প্রদায় ব্যাকরণের মধ্যে কতকগুলির প্রপয়নকাল মিশ্চয়সহকা্ 
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ঞ্ান। যায় না, যেমন-_-ভট্টবিনায়কের ভাবসিংহ্প্রক্তিয়া, বলরামের প্রবোধপ্রকাশ, 
বিনয়নুন্দরের ভোজব্যাকরণ, মদন পঞ্চাননের প্রক্রিয়ার্ণব, চিদ্রপের দীপ, 
বরদরাজভট্রের গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী, সংগ্রামসিংহের বালশিক্ষা, রামকিস্কর সরম্বতীর 
আশুবোধ, রামেশ্বরের শুদ্ধাশুবোধব্যাকরণ ইত্যাি। 

বামনাচা্ধ্য প্রণীত বিশ্রীশ্তবিগ্ভাধরের একখণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি 

(311)0তে সুরক্ষিত আছে, এখন কিন্তু অনেকের পক্ষে গ্রন্থ দেখাই অসম্ভব । 

তবে এক সময়ে যে উহার বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা গোয়ীচন্দ্রের টীক। (সমাস 

২৭৯ ইত্যাদি), হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাস, বর্ধমানের গণরত্বমহোদধি, এবং স্ুষেণ 

বিগ্ভাুষণের কলাপচন্দ্র (চ১) প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ দেখিলেই উপপন্ন হইয়া 
থাকে। ১৭ খুষ্ট শতাব্দীর পর ইহা গতব্যবহার হয়। 

কৃষ্ণমিশ্রের বর্ধমানসংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, “শ্ুত্রসারপ্রক্রিয়।” নামে 

একখানি ব্যাকরণ বদ্ধমানকর্তৃক প্রণীত হয়। এগ্রন্থ এখানে পাওয়। যায় না, 
তবে 1১1547 111)তে ইহার প্রতিলিপি আছে। বর্ধমান ১১৪* খুষ্টাবে 
গণর$মহোদধি প্রণয়ন করেন। গুজ্জরে তিনি রাজ কর্ণদেবের সভায় থাকিতেন। 

তিনি গোবিন্দ স্থুরির শিষ্য। তাহার “কাতন্ত্রবিস্তরবৃত্তি' একখানি প্রামাণিক 
গ্রন্থ এখনও কিন্তু উহা! মুদ্রিত হয় নাই। 

হেমচন্দ্রের শিষ্য এবং কনকপ্রভ দেবেন্দ্রের গুরু উদয়চন্দ্র্থরি ১৩ খুষ্ট 
শতাবীতে মরুদেশীয় রাজ! অনৃপনিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া পাণিনীয়মতদর্পণ 
এবং পাণ্ডিত্যদর্পণারি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এক সময়ে সম্ভবতঃ শ্রীমালখণ্ডে 

ইহাদের প্রচগন ছিল, এখন কিন্তু তাহার আর কোনও সন্ধান পাওয়াই কঠিন। 
পাণডিত্যদর্পণে লিখিত আছে--“অনৃপসিংহদেবেনাজ্ঞপ্তেন শ্বেতাম্বরোদয়চন্দ্রেণ 

দদশিতে পাণ্ডিত্যমতদর্পণে'** 1৮ এ গ্রন্থের সামান্তাংশ এখন 'ডুঙ্গরজি যতি? 

র্থাগারে পাওয়া যায়। প্ররক্রিয়াপ্রসাদে ১৩-১৪খুষ্টশতাব্দীয় বিট্ঠল স্বামী 
পাণিনীয়মতদর্পণের অনেক গ্লোক উঠাইয়াছেন। সুতরাং এ অনৃপমিংহ 
মগিরাম দীক্ষিতের 'অনৃপবিলাস'লক্ষিত ১৭ ধৃষ্টশতাব্দীয় রাজ। অনুপসিংহ 

নহন। তিনি অরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। 

মহাভাষ্যের “চিন্তামণিস্টাকাপ্রণেতা ধনেশ্বরের প্রক্রিয়ারত্বমণি এখানে 

পাওয়া যায় না, তবে 40): 1/01তে ইহার একখানি প্রতিলিপি আছে। 
গ্রন্কার বোপদেবের গুরু | ধনেশ তাহার নামান্তর । 

৫৮ 
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১৪ খ্ৃষ্টশতাব্দীর শেষে দত্তকচন্দ্রিকাকং কুবেরপণ্ডিত -প্রীহট্রের লাউ 
বিভাগে দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। স্থানীয় বিষ্ভাথিগণকে অনায়াসে ব্যাকরণের 
উপদেশ দিবার জন্ত কাতন্ত্রের সারাংশ লইয়া বর্ধমানকৃত স্বত্রসার প্রক্রিয়ার 
আদর্শানুসারে তিনি “স্ৃত্রসার' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন । গ্রন্থের স্বল্পতাহেতু কিছুদিন 

পরেই উহার পঠনপাঠন ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। গ্রন্থকার আবার কুবেরোপা ধ্যাযু 

বা কুবের তর্কপঞ্চানন বলিয়াও প্রসিদ্ধ। তিনি শাস্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
অদৈতপ্রভু তাহার পুত্র। পাঙুরঙ্গ বামন কানে (9. ৬. 00) মহোদয় কুবেরকে 
১৮১৯ খুষ্টাব্বীয় এবং 0010): সাহেবের পণ্ডিত বলিয়াছেন (1019. 01 

])1)917008, 9881%) 00. 680 )। একথা ঠিক নহে, কারণ ১৬ খুষ্টশতাঁন্দীতে 

রঘুনন্দন তাহার শুদ্ধিতত্বে ও শ্রাদ্ধতত্বে কুবেরোপাধ্যায়ের নাম করিয়াছেন। 
অগ্পয়দীক্ষিতের স্ুত্রপ্রকাশ পাণিনিনয়ে প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্ভবত: 

পাণিনিতন্ত্রধাদ নক্ষত্রমালার পর প্রণীত হইয়াছে । যাহাই হউক, গ্রন্থ এখানে 
পাওয়া যায় না। 40: 1511).07/তে ইহার প্রতিলিপি আছে। বেদান্তে অগয়- 

দীক্ষিত ভট্টোজির গুরু । তিনি ১৬-১৭ খুষ্টশতাবীর ছিলেন। 

3৬ খুষ্টশতাব্দীয় রাজা নরোত্তমৈর ইচ্ছায় শেষকৃষ্ণপপ্ডিতের পদচন্ত্রিকা 

ব্যাকরণ প্রণীত হয়। গ্রন্থকার শেষবীরেশ্বরের পিতা এবং ভট্টোজির গুরু। 

বীরবলের পুত্র কল্যাণকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি প্রক্রিয়াকৌমুদীর উপর 

প্রক্রিয়াপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। অতএব তাহার ১৬ খুষ্টশতাব্দীয়ত্বে কোন$ 

সন্দেহ নাই। 

নবন্ধীপে কাশীনাথ বিদ্ভানিবাস কর্তৃক মুগ্ধবোধের পঠনপাঠন প্রবপ্তি 

হয়। ইহার পূর্ব কাশীনাথ স্বয়ং “শিশুবোধ নামে একখানি ব্যাকরণ করিয়া 

ছিলেন। মুগ্ধবোধের প্রবেশে ইহার তিরোভাব হয়। কাশীনাথ ১৬ ধু 
শতাবীর লোক। তিনি মহেশ্বর বিশারদের পৌত্র, রত্বাকর বাচম্পতির পুর, 

এবং বাসুদেব সার্ববভৌমের ভ্রাতুপ্ুত্র। কাশীনাথ মুগ্ধবোধের টাকাকার এব 

সারম্বতস্ত্রের ভাষ্যকার । রামতর্কবাগীশের «একে বিষ্ভানিবাসাঃ সত্য" 
ইত্যাদি শ্লোকে ইহাকে সম্প্রদায়প্রবর্তকের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যা 
নিবাসের গ্রস্থ এখন অত্যন্ত হুল্লভ। 

_ নবদ্বীপে কাশীশ্বর ভ্াচার্ধ্য শবরত্বাকর নামে একখানি ব্যাকরণ প্রণয় 
করেন। ইহাতে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা এবং কাতগ্ত্রের পরিভাষাদি গৃহীত হইয়াছে 
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ইহার একখানি প্রতিলিপি 4. 9. 3. গ্রন্থাগারে স্বুরক্ষিত আছে (00165: 2০, 
170) ১৬৮ খৃষ্টান স্ুপ্রসিদ্ধ কালাপক পণ্ডিত দ্বিতীয় রমানাথ চক্রবর্তী স্বয়ং 
ইহার লেখক। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীর পর শব্দরত্বাকরের পঠনপাঠন পরিতাত্ত 
সয়। চৈতন্াদেবের পরম ভক্ত বলিয়! কাশীশ্বর সমগ্র ভারতে গোল্বামিপাদরূপে 
প্রপিদ্ধি লাভ করেন। ইনি মুগ্ধবোধের টীকাকার ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের 

ূ্ধবন্, সুতরাং ইহার ১৬ খুষ্ট শতাবদীয়দ্ব অস্থুপপন্ন নহে। 
যছুনন্দন দাসের জুমরকৌমুদী 4১0৪৮ 1[41)খ/ঠতে সুরক্ষিত আছে। 

ইার পঠন পাঠন কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । যছুনন্দন ১৬ খুষ্টশতাব্দীয়। 

কারণ তাহার গোবিন্দলীলামৃত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক বাঙ্গল! গ্রন্থদ্ধয়ের 

১৬ খৃষ্টশতাবদীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ১২৮৫-১৩০৬ পৃণ)। 

বৈষবসম্প্রদায়ের কোনও কোন আচার্য ১৬ খুষ্টশতান্দীয় পরমানন্দ সেন 

কবিকর্ণপূরকে চৈতন্যামৃতব্যাকরণের প্রণেতা বলেন। গ্রন্থ জনপ্রিয় নহে। 
ঈহার গঠনপাঠন বহুদিন পূর্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইনি “চৈতন্যন্দ্রোদয়' নাটক 
এবং “টৈতন্থাচরিতামুত” কাব্য প্রণয়ন করেন। পোপের ম্তায় পরমানন্দও আজন্ম 
কবি ছিলেন। পোপ বলেন-_-ণা 119100 117 0101)08 09 0009 00101)09 

00৮” এরূপ বয়সে পরমানন্দও বলিয়াছিলেন__ 

“শরবসোঃ কুবলয়মক্কো! রঞ্তনমুরসো মহেন্্রমণিদাম । 

বৃন্াবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি ভঁয়তি ॥” 

এই শ্লোক শুনিয়া এবং শ্লোকে কর্ণভরণার্থবাচক বিশেষণের সুন্দর সন্গিবেশ দেখিয়। 
এহাগ্রহ স্বয়ং বালককে 'কবিকর্ণপূর+ উপাধি দিয়াছিলেন। 

বিটঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র এবং শুদ্ধদ্বৈতবাদী অণুভাম্যকার বল্পভাচার্ধ্যের 
পৌন্র গোবিন্দনাথ গোসাইজি গোবিন্দব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। গৌসাইজির 
মাপন সম্প্রদায়ে গ্রন্থখানির পঠনপাঠন ছিল, এখন কিন্তু উহার প্রচলন নাই। 
গোব্দিনাথ ১৬-১৭ খুষ্টশতাব্দীয় ছিলেন। 

বেদাঙ্গরায়ের 'পারসীক-প্রকাশ' মুসলমানগণকে সংস্কৃতব্যাকরণের উপদেশ 
দ্বার জন্ত প্রণীত হয়। ইহা দেখিয়া ১৬৫১ খুষ্টাবে 451)00407 ]300 
শামক একজন ওলন্দাজ পাদ্রী ডাচ ভাষায় “(70101170010 (0200)01016 

পয়ন করেন। ইহাই ইউরোপের প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইহার অনেক পরে 
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ঘু711017800 সাছেব ১৮ থুষ্টশতাবীতে সারম্বতব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া 

ইংরাজিতে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। 

চৌহানবংশীয় রাজ! বিক্রমের রসে এৰং চন্দ্রাবতীর গর্ভে বিজ্জলভূপতির 

জদ্ম হয়। বৈজলদেব তাহার নামাস্তর। তিনি আপন পুত্র কুমার হীরাধরের 
জন্য প্রবোধচক্দ্রিক! ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহার উপর গোপালগিরির 
ন্ুবোধিনী' নামে একখানি টীকা আছে। বিজ্জল পাটনায় রাজত্ব করিতেন। 

হীরাধরের পর সটীক গ্রন্থের পঠনপাঠন পরিত্যক্ত হয়। 

গ্রন্থখানি বিজ্জলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও কোনও কোন হস্তলিখিত 

প্রতিলিপি হইতে বুঝা যায় যে, বিশ্বশন্্মা নামে একজন বৈয়াকরণ প্রবোধচন্রিকা 
প্রণয়নপুর্র্বক রাজার নামে উহা প্রকাশ করিয়াছেন (000৫. 4572 491 

18, 9.3.) 1 ১৭ খুষ্টশতাব্দীর শষে বিজ্জল রাজার মৃত্যু হয়। জগন্মোহন- 

কৃত 'দেশাবলী-বিবৃতি' নামক ভূগোলজাতীয় গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। 

রাজার আদেশে জগম্মোহন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ীর 

মতে জগম্মোহনই প্রবোধচক্দ্রিকা-প্রণেতা । 

ত্রদ্মানন্দ সরন্বতী নামক সন্ন্যাসী রতবুমহোদধি এবং রত্বাকরনামক ব্যাকরণ 

প্রণয়ন করেন। ইনি পরমানন্দ সরম্বতীর শিশ্য এবং মধুস্থদন সরম্বতীর কনীয়া, 

সামসময়িক, সুতরাং ১৭ খুষ্টশতাব্দীয়। ব্রহ্মানন্দ একজন দার্শনিক পণ্ডিত। 

অদ্বৈতসিদ্ধির 'লঘুচক্দিকা এবং সিদ্ধান্তবিন্দুর 'ন্যায়রত্বাবলী' তাহার প্রমাণ। 

সারস্বতপ্রক্রিয়ার বৃত্তিকৎ সহজকীন্তিবাচনাচার্ধ্য ১৭ থুষ্টশতাববীতে 

'ধজুপ্রাজ্ঞব্যাকরপ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নাম 

কৌশ প্রণীত হয়, স্তর গ্রন্থকারকে ১৬-১৭ খুষ্টশতাব্দীয় বলা যায়। পূর্বে 

জৈনদের মধ্যে উক্ত ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। এখন কিন্তু ইহার সম্প্রদায় নাই। 

গ্রন্থকার খরতরগচ্ছীয় হেমনন্দনগণির শি । হেমনন্দনের উপাধি ছিল-__ বাঁচব" 

রুমার । র 

পুত্রের জন্য নারায়ণ চক্রবর্তী “কারিকাবলী' প্রণয়ন করেন। পুন্র কৃতবিষ্ 

হইয়া ইহার একখানি টাকাও লিখিয়াছেন। কিন্ত পুত্ ব্যতীত আর কোনও 

বি্ার্থী ইহ পড়িয়াছে কিন। তাহ জানা নাই। নারায়ণ চক্রবর্থাী ১৭ ধু 

শতাবীয়। কারণ ১৬৪৮ খুষ্টাব্ধে তিনি অমরকোষের উপর 'পদার্থকৌমুদী 

নামে একখানি টীকা করিয়াছেন । 



উদ্দেশ ৪৬১ 

নরহরি দাক্ষিণাত্যের লোক, কিন্তু কাশীতে থাকিতেন। অনায়াসে 

ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য তিনি “বালকবোধ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ডাক্তার প্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন--“বালাববোধ 1১9 নরহরি'""*"+( 5. 9. 9 

0. 110)। গ্রন্থের নাম কিন্ত বালকবোধ, বালাববোধ নহে। গ্রন্থকার 

স্বয়ং বলিয়াছেন -__ 

“নরহরিবিরচিতং বালকবোধং কৃতসংকেতং পঠতি নরো যঃ। 

দশভিদিবসৈ বৈয়াকরণে। ভবতি ন কোইপি সংশয়লেশঃ ॥৮ 

(0910: 48065, 4. 9. 73.) এখন বালকবোধের পঠনপাঠন দৃষ্ট হয় না। 

নরহরি সম্ভবতঃ ১৭-১৮ খুষ্টশতাবীর লোক। বেদান্তে তাহার 'বোধসার” একখানি 
রসিদ গ্রন্থ। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। শবকৌস্ভদুষণ প্রণেতা! ভাঙ্কররায় 
দীক্ষিত তাহার শিষ্য । ভট্টোক্ির বংশধরও ভাস্করের বিদ্বেষভাজন ছিলেন। 
গুন! যায়, হরিদীক্ষিতের সহিত বন্ুত্বপ্রস্তাবে তিনি বলেন__ 

“প্রসাদে| নিক্ষলো! যস্ত কোপোহপি চ নিরর্থক । 

ন তং ভর্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ডং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ ॥৮ 

তাস্থর একজন বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন, কথ! কিন্তু তাহার উপযুক্ত নহে। 

ভরতমল্লিকের জীবনকালে বর্ধমান জেলায় তাহার দ্রুতবোধ এবং প্রসিদ্ধ- 

পদবোধ নামে ছুইখানি গ্রন্থের পঠনপাঠন ছিল, কিন্তু তারপর গ্রন্থদ্ধয় নামমাত্র 
পর্যবসিত হয়। বৈদ্যদের মধ্যে ভরতমল্লিক একজন ন্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি 

১৭-১৮ খুষ্টশতাব্দীয় ছিলেন। তাহার কোনও কোন গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র 
প্রচলিত হইয়াছে । 

গোবর্ধনের পৌত্র এবং রঘুনাথের পুত্র কৃষ্ণতট্র মৌনী ১৭ ধুষ্টশতাবীতে 
বৃত্ধিদীপিকা প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণের কতিপয়মাত্র বিষয় আচরিত হওয়ায় 

্রস্থ প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী নহে। তবে কোনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ পড়িবার 
পর ইহার পাঠে উপকার হইবে। কবীন্দ্রাচার্ধ্যস্থচীপত্রে গ্রন্থথানির উল্লেখ আছে। 

গ্রন্থকার সুবোধিনী ও সারমপ্রী প্রণেত। জয়কৃষের ভ্রাতা । তিনি কারকবাদ ও 

স্ষোটচটক প্রণয়ন করিয়াছেন । বৃত্তিদীপিকা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 

১৮-১৯ থুষ্টশতাব্দীয় রাঘবেন্্রাচার্ধ্য 'রাঘবেন্দ্রীয়' ব্যাকরণ করেন, এখন 

কিন্ত উহার প্রচলন নাই। গ্রন্থকার পরিভাফেন্ুশেখরের উপর 'ত্রিপথগা! 
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শকেন্দুশেখরের উপর “বিষমী”, এবং শব্দকৌত্ভভের উপর 'প্রভা” নামে টাক 
লিখিয়াছেন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্ে তিনি পরলোক গমন করেন। 

জৌমরসম্প্রদায়ের রামহরি পণ্ডিত ১৮১৮ খুষ্টাবে পরিজাত? নামে একখানি 
ব্যাকরণ করেন। সংক্ষিপ্তসারাদির জনপ্রিয়তাহেতু সম্প্রদায়গঠনে ইহা কৃতকার্ধ 
হয় নাই। 

১৯ খুষ্টশতাব্দীতে তারানাথ বাচম্পতি মহোদয় “আশুবোধ' নামে একখানি 
ব্যাকরণ করেন। পৌত্রের নামান্থুমারে গ্রন্থের নাম 'আশুবোধ' হইয়াছে। ই 

পাণিনিনয়ে প্রতিষ্িত। সিদ্ধাস্তুকৌমুদীর প্রভাবে ইহার সম্প্রদায় স্থায়ী 
হয় নাই। 

ভট্ট গোবিন্দস্থরির পুত্র ভট্টবিনায়ক বা বিনাঁয়কভট্র মেদিনীরাট 
পুত্র কুমার ভাবমিংহের জন্য ভাবসিংহপ্রক্রিয়ানামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 
ভাবন্িংহের পর গ্রন্থের পঠনপাঠন পরিত্যক্ত হয়। ইনি ষড়গুরুশিয্নের থু 

নহেন। বড়গুরুশিষ্যের গুরু বিনায়ক ভট্ট মাধবভট্ের পুত্র 'এবং কৌষীতকি- 
ব্রাহ্মণভায্যগ্রণেতা। তিনি বৃদ্ধনগরে বাস করিতেন। 

বলরাম পঞ্চাননের প্রবোধপ্রকাশ একখানি শৈব ব্যাকরণ । হরিনামামৃত- 

ব্যাকরণে লক্ষ্মীনারায়ণের নামানুসারে সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, ইহাতে কিন্তু শিবশক্তির 
নামানুসারে সংজ্ঞাদি পরিভাষিত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ব্যাকরণের 

পূর্ববন্তী। ইহার সম্প্রদায় কিন্তু বহুদিন পূর্ব্ব তিরোহিত হইয়াছে। 

ভারমল্লের পুত্র রাজা ভোজের জন্য পণ্ডিত বিনয়সুন্দর ভোজ-ব্যাকরণ 

প্রণয়ন করেন। এ ভোজ সরম্বতীকাভরণপ্রণেতা৷ ধারেশ্বর নহেন। রাজ! 
গ্রন্থখানি পড়িলেও ইহার সম্প্রদায় ছিল কিন! তাহাই সন্দেহজনক । 

মদনপঞ্চাননের প্রক্রিয়ার্ণবে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা এবং কাতন্ত্রের সংজ্ঞা 

গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ স্থত্রাতআ্ক এবং শব্ররত্বাকরজাতীয়। এখন ইহার 

সম্প্রদায় নাই। 

সম্ন্যাসিগণকে ব্যাকরণের উপদেশ দিবার জদ্য পরমহুংস পরিত্রা্জক 

চিদ্রপাশ্রম দীপব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণদীপ ইহার নামান্তর । . এখন 

সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এ গ্রন্থের প্রচলন নাই। গঙ্গাঁধর দীক্ষিত ইহার 'ব্যাকরণদীপ" 

প্রভা, নামে টীক। লিখিয়াছিলেন। 



উদ্দেশে . ৪৬৬ 

কথোপকথনছলে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য বরদরাজভট্ট গীর্ববাণপদমঞ্জরী 

প্রণয়ন করেন। ইহা! এখন নামমান্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 

গুর্জরদেশে ত্ুরসিংহের পুত্র সংগ্রামমিংহ কাতন্ত্রের সারসঙ্কলনপূর্বক 
বালশিক্ষানামে একখানি ব্যাকরণ করেন। ইহ! কুবেরপগ্ডিতকৃত নুত্রসার জাতীয় 

্রন্থ। বালশিক্ষাপ্রণেতা সংগ্রামসিংহ শ্রীমালবংশীয় ব্রাহ্মণ এবং নুর 
টপাধিধারী ছিলেন । (08910781 0. 3.০]. সু্া, 70. 58)। গ্রন্থ বেশী 
দিন চলে নাই । 

মুগ্ধবোধের সারসংগ্রহপূর্বক রামকিস্কর সরম্বতীর 'আশুবোধ' ব্যাকরণ 

প্রণীত হয়। স্বপ্রণীত স্ৃত্রের উপর গ্রন্থকার একখানি বৃত্তি এবং কতকগুলি 

কারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার পঠনপাঠন এখন কোথাও দৃষ্ট নহে। 

শবমালা'নামককোষপ্রণেতা রামেশ্বরশম্মা শুদ্ধাশুবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন 

করেন। এখন কোথাও ইহার পঠনপাঠন দেখা যায় না। এই রামেশ্বরই 
শিবকীর্তনাদিপ্রণেতা বঙ্গীয়কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ । শাখাপ্রার্থনায় বৃদ্ধ স্বামি- 

কতক অবধীরিত হইয়া পার্বতী ক্রোধভরে পতিকে প্রণামপূর্বক যখন চলিয়া 
মান সে সময়ে কি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কবি শিবকীর্তনে লিখিয়াছেন__ 

“ধাইয়৷ ধুর্জটি গিয় ধরে ছুটী হাতে । 

আড় হইয়1 পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ 

'যাও যাও যত ভাব জানা গেল? বলি। 

ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি ॥ 
চমৎকার চন্দ্রচুড় চারিদিকে চায়। 

নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥ 

রামেশ্বর বলে ধধি দেখ বসে কি। 

পাথারে ফেলিয়া গেল পাহাড়ের ঝি ॥৮ 

কহ কেহ শুদ্ধাশুবোধ ব্যাকরণের এবং শিবকীর্তনাদির ১৮ খুষ্টশতাবদীয়ত 
ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু বলবং প্রমাণ না পাওয়া পধ্যস্ত আমরা একথা এখন 
স্থগিত রাখিলাম। 

ভারতবাসীরা যখন সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন এবং দৈনন্দিন ব্যবহার 

নির্বাহ করিতেন তখন এ সকল ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ক্রমশ: 
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মাতৃভাষার পরিবর্তন হইলে কখনও রার্জনির্ববন্ধে কখনও বা শিশ্যান্গরোধে কখনও | 

বা ভূমিকাগঠনের অভিপ্রায়ে ইহাদের উত্তব হইয়াছে। যে কারণে আমাদের মময়ে 
উপক্রমণিক বা ব্যাকরণকৌমুদীর স্থ্টি হইয়াছে সেই জাতীয় কারণবশতঃ এ 

সকল গ্রন্থেরও উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। 

 পণ্ডিতগণ বলেন-__-“সমাসবচনমুদ্দেশঃ, বিস্তরবচনং তু নির্দেশ” । আমরাও 

তদন্থুসারে প্রাগুক্ত গ্লোকসমৃহে যে সকল, ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে 

তাহাদের নির্দেশে এখন প্রবৃত্ত হইব। | 



স্নান্ছেস্প 

শব্দাঘুধিং প্রমখ্যৈব শঙ্করেণ যদুদ্ধতম্। 
মাহেশং তদ্ বিজানীয়াৎ কৃৎ্নং ব্যাকরণামৃতম্ ॥ 

দেবাধিদেব মহেশ্বর শব্দশান্ত্রেরে আকরম্বরপ। সেইজন্য প্রাচীন 
ঠবয়াকরণিক আচার্ধযগণ একটা গাঁথা বলিতেন-__ 

“সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে 

তদদ্ধকুস্তোদ্ধরণং বৃহম্পতৌ । 

তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে 

কুশাগ্রবিন্দুংপতিতং হি পাণিনৌ ॥৮ 
বার কূপ! ব্যতীত শব্দশান্ত্রে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয় না। সেইজন্থা স্মৃতির 
'ঘাষণ! আছে-__ 

“আরোগ্যং ভাঙ্করাদিচ্ছেদ্বনমিচ্ছেদ্ধ,তাশনাৎ। 
জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেদ্ মুক্তিমিচ্ছেজ, জনার্দনাৎ ॥” 

নহশ মহেশ্বরের নামান্তর । তিনি ব্যাকরণের প্রথম প্রবক্তা । তংপ্রোক্ত 
থাকরণই মাহেশ নামে প্রসিদ্ধ। অভিনয়দর্পণ ভরতার্ণৰ এবং কামশান্তরা দির 
প্রবক্তা নন্দিকেশ্বরের কথায় অন্থুমিত হয় যে, এ ব্যাকরণে প্রথমতঃ সংজ্ঞাদির 
জন ১৭টা প্রত্যাহারস্ত্র স্ৃত হইয়াছিল। কাশিকায় তিনি বলিয়াছেন__ 

“্বত্তাবসানে নটরাজরাজে। ননাদ ঢককাং নবপঞ্চবারমূ। 
উদ্ধর্ংকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে শিব শূত্রজালম্॥৮ 

'হারাজাধিরাজ জুমরনন্দীর ধাতুমালায় লিখিত আছে--প্রথমতঃ মহেশ কর্তৃকই 
সমূহ নিরূপিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, শব্দের ধাতুযোনিত্ব দেখাইবার 
"ই মাহেশেই ধাতুসমূহ প্রথমতঃ স্বৃত হয় এবং তারপর ধাষিরা উহা প্রাপ্ত হন। 
এ কথ! নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, কারণ নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় লিখিত আছে-__ 

“অত্র সর্বত্র সুত্রেষু অস্ত্যবর্ণচতুর্দিশম্। 

ধাত্র্থং সমুপাদিঞ্ং পাণিম্তাদীষ্টসিদ্ধয়ে ॥৮ | 
ইহার ব্যাখ্যায় ভগবান্ উপমন্্যু বলিয়াছেন-_-“ধাত্বর্থং ধাতুমূলকশবশান্ত্র- 

সন্তথম্। অন্ত্যবরণজালং শব্দ ইতি শ্ায়েন। তথা চোক্তমিজ্রেণ_-'অন্ত্যবর্ণ- 
৫৯ 

এবং 
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সমুদ্ভূতা ধাতব: পরিকীন্তিতা% ইতি।” অতএব এন্্রব্যাকরণে কেবল যে শিবদৃত্র 

সমূহ লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা নহে, উহান্বে মাহেশমতানুসারে শবে ধাতুযোনিব€ 

অভ্যুপগত হইয়াছিল। জৌমরসম্প্রদায়ের মতে মাহেশের অনেক পবিত্র ধাতু 

এখন কালদোবে রূপান্তরিত হইয়াছে: . আমরা বলি-_কেবল ধাতু কেন, অনেষ 
শব্ও রূপাস্তর লাত করিয়াঙ্ে। 'কেবর্জ আমরা নহে, ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিও 

ধলিয়াছেন__«কালছুষ্টা এবাপশব্দাঃ ( ছূর্ঘটবুত্তি ২২৬ )। সেইজন্য মাহেশের 

অনুস্মরণমূলক হইলেও শবের ধাতুযোনিত্ব লইয়া শকটি শাকটি এবং শাকটায়নের 

মতবাদ বা চাক্রবর্দণীয়দ্ধয়শব্দের সর্ধনামতা পরবন্তিকালে ব্যাকরণের বনু 

শাখায় গ্রতাক্ত হইয়াছে। আপিশলীয় প্রাচীন “স'ধাতুর স্থানে এখন অস্ধাতুর 

পাঠ জৌমরোক্তির উদাহরণন্বরূপ বলা অসঙ্গত নহে। 

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমিমহোদয়ের মতে মাহেশ িপুষ্পবৎ' ( নিরু্তা 

লোচন-_-১১৬ পৃ*)। বস্তুতঃ কিন্তু মাহেশব্যাকরণ খপুষ্পের স্তাঁয় অলীক নহে। 

ভারতাচার্ধ্যধৃত-_ 

“পদজ্ৈ নাতিনির্বন্ধঃ কর্তব্যো মুনিভাধিতে। 

অনুষ্মরণতাৎপর্যান্নাব্রিয়ন্তে হি লক্ষণম্॥ 

যান্থ্যজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসে৷ ব্যাকরণার্ণবাৎ। 

তানি কিং পদরত্বানি সম্ভি পাণিনিগোম্পদে ॥ 

ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা! সংশয়ং কৃথাঃ। 

অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্বং কিং ন হি বিদ্যাতে ॥৮ 

এই সকল প্লোক হইতে এক সময়ে মাহেশের বিদ্মানতা উপপন্ন হইয়া থাকে। 

সুতরাং সামশ্রমিমহোদয়েষ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। আমাদের মনে হয় 

ব্যাকরণশান্ত্র এখন বহুশাখায় বিভক্ত হইলেও মাহেশকেই সকল শাখার মৃর 

বলিতে হইবে। কালধর্মের নিয়মবশতঃ মাহেশ হইতে বর্তমান ব্যাকরণমমূ! 

অনেকাংশে বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়াই মাহেশগুঞু ব্যাসদেবাদির লেখায় অনে। 

বিচিত্র প্রয়োগ দৃ্ই হইয়া থাকে। এ সকল প্রয়োগ এখন আসিদ্ধ হইলেঃ 

অসাধু নহে। কারণ 'যুগে যুগে ব্যাকরণম্, এই ্তায়ান্ুমারে ভাহাদে সাধু 

অন্বীকার করা যায় না। তবে এই পধ্যস্ত স্বীকার করা যায় তে আমার্দে 

সময়ে এ সকল প্রয়োগ নিয়ামক নহে। সেইজন্য 'কুরবোইইআ্মহিতম্**"। ত্য 

ব্যাসোক্তি লইয়। কাতস্থিত সন্ধিপাদের ৬৮ স্ত্রীয় টাকায় ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন 



মাহেশে ৪৬৭ 

“কথ, 'কুরবোহহস্মহিতং মন্ত্রং সভায়াং চক্রিরে মিথ:* ইত্যকারগ্রহণে হ্যাকার- 
্যাপি গ্রহণমিতি 1 সত্যম্, খধিবচনসামর্থ্য প্রবৃত্তস্ত ন নিয়ামকমিদমূ, যুগে যুগে 

ব্যাকরণমিতি বা” অতএব বর্তমানকালের ব্য/করণপরিনিষ্িত প্রয়োগসমূহই 
মাধ আর প্রাচীনকালের গারগানাতা টিনার উক্তি কখনই সঙ্গত 

হইতে পারে না। 
মনে হয়, উত্তরকুরুস্থ বর্তমাম বদরিকাশ্রম। দি পার্বত্যপ্রদেশে যে ব্যাকরণ 

পুরাকলে উপদিষ্ট হইত তাহাই মাহেশ এবং মাহেশেরই সারাংশ কালান্তরে 
মারধ্যাবর্ধাদি সমতলক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া এন্দ্রব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। 

শুনা যায়, প্রাচীন আধ্যাবর্তের ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্ট বিদ্যার জন্য উত্তরকুরুতে 

যাইতেন এবং তথায় সকলপ্রকার বাগাত্মিকা বিদ্যা গ্রহণপূর্বক তবদশী হইয়া 
স্থানে প্রত্যাগমন করিতেন । সেইজন্য কৌষীতকিত্রাক্মণে আম্নাত হইয়াছে__ 
“গথা। স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগবৈ পথ্য! স্বস্তিস্তম্মাহ্দীচ্যাং দিশি 
প্রচ্গাততরা বাগুদ্যতে | তত্য বা শুশ্রাধন্ত ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ 
গরচ্াতা।” ইহার ব্যাখ্যায় যড়গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন__“প্রজ্ঞাততর। বাগুগ্ভাতে। 

রী সরস্বতী কীর্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষ£ আর়তে। বাচং শিক্ষিতুং 

সরম্বতী প্রসাদার্থমুদঞ্চমেব যন্তি। যো বা প্রাদং লক্ষ! তত আগচ্ছতি ম্মাহ 

প্রসিদ্ধমাহ স্ম সর্বলোকঃ 1” 

শর্ববন্্া যেমন কুমারপ্রসাদে লুপ্ত কৌমারের প্রথম সৃত্রটা প্রাপ্ত হন, 
গাণিনিও মেইরূপ শিবপ্রসাদে লুপ্ত মাহেশের ১৪টা শিবস্ত্র পাইয়াছিলেন। 
কিরূপ পাইয়াছিলেন তাহ। লইয়া ভাবস্পুরাণের দ্বিতীয়খওস্থিত ৩১ অধ্যায়ে 
মৃত হইয়াছে__ 

“সমানহ্য সুতঃ শ্রেষ্ঠঃ পাণিনি নাম বিশ্রুতঃ। 

_ কণভুগবরশিষ্ৈশ্চ শাস্তরজ্ঞেঃ স পরাজিত: ॥ 

লজ্জিত: পাণিনিস্তত্র গতস্তীর্ঘান্তরং প্রতি । 

স্নাত্া সর্ধাণি তীর্থানি সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ॥ 

কেদারমুদকং পাতা শিবধ্যানপরোহভবৎ । 

পর্ণাশী সপ্তদিবসাঞ জলভক্ষত্ততোইভবৎ ॥ 
» ২টি ০ শীত শশা পপশিপাপদি 

* কৃত্বাবহারং সৈষ্কানাং প্রবিশ্ত শিবিরং স্খম্। ইতি রগমার্দম। (মগাঁভ।রত )। | 
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ততো দশদিনাস্তে স বায়ুভক্ষো দশাহনি । 

অষ্টাবিংশদিনে রুঙ্রো৷ বরং ভ্রুহি বচোহত্রবীং ॥ 
আ্রত্বাহমৃতময়ং বাক্যমান্তোৌদ্ গদ্গদয়া গিরা। 
সর্ষ্েশং সর্ধলিজেশং গিরিজ্বাবল্পভং হরম্ ॥ 
নমো রুদ্রায় মহতে সর্ধেশায় হিতৈষিণে | 
নন্রিসংস্থায় দেবায় বিদ্যাইভয়করায় চ ॥ 

পাপাস্তকায় ভর্গায় নমোইস্তায় চ বেধসে। 

নমো মায়াহরেশায় নমস্তে লোকশঙ্কর ॥ 

যদি গ্রসমে। দেবেশ বিদ্যামূলপ্রদে। ভব। 
পরং তীর্থ, হি মে দেহি দ্বৈমাতুরপিতু নমঃ ॥ 
ইতি শ্রত্বা মহাদেবঃ সুত্রাণি প্রদদৌ মুদ]। 
সর্ধ্ববর্ণময়ান্থেব অইউণাদি শুভানি বৈ ॥ 

সং সঃ সঃ 

ইত্যুক্তাহস্তর্ঘধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ.। 

স্ত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তখৈব চ। 
লিঙ্গস্ত্রং তথ] কৃত্বা পরং নির্ববাণমাপ্তবান্॥৮ 

এই সকল শিবন্ুত্র অগ্তীধ্যাঁয়ীর বীজ বলিয়! উৎকলের শ্াঙ্করমঠাধিপতি বঙ্গীয় 

মধুস্থদনসরম্বতী প্রভৃতি মনীষিগণ পাণিনীয় ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ মাহে 

বলিয়াছেন। 

ভাল, পাণিনি যদি প্রসিদ্ধিলব্ধ মাহেশেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন, তং 

তিনি শাকটায়নাদির ন্যায় নামতঃ মহেশের স্মরণ করেন নাই কেন? ধ্বনিদধার 
নামম্মরণ প্রথাবহিভূর্ত নহে। কোনও কোন গ্রন্থের প্রারস্তে নাম ন করিয়া€ 

 ধ্বনিদ্ার! ইষ্টন্মরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাকটায়নাদির নিকট হইতে অনেক সিপধা 

পাওয়ায় পাণিনি তাহাদের নাম করিয়াছেন, কিন্ত পূরববাচারধ্যগ্রণ এ সকল সিরা 

কোথায় পাইয়াছেন তাহার অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। কারণ উহা? 

অনবস্থান দোষ দুর্বার হইয়। পড়ে। দৈনন্দিন ব্যবহারে লোকেও বলে 

এইরূপ বলিয়াছেন? ; কিন্ত কোন্ প্রমাণে গুরু . এরূপ বলিয়াছেন তা! 

অন্নুসন্ধানে শিষ্ের আর প্রবৃত্তি থাকে না। সেইজন্য পাণিনি পআদাচারধ্যাগা 

(৭৩1৪৯) বলিয়! তাহার্দিগকেই চরমপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্র 



মাহেশ ্ ৪৬৯ 

পাঁণিনির সময়ে যদি মাহেশের অত্যন্ত লোপ না হইত এবং পাঁণিনি যদি উহা 
স্বচক্ষে দেখিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি নামতঃ উহার স্মরণ করিতেন। 

মাহেশের শিবন্ুত্রসমূহ ব্যাকরণাধিকরণে কেবল প্রত্যাহারসংজ্ঞাদির জন্য 
মভিপ্রেত হইলেও তন্মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে তৎসমুদায় 
শিবানুচর এবং শিবতত্ববিশারদ নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় বিবৃত হইয়াছে এবং 
ক্রৌঞচদ্বীপবাসী শিবভক্ত উপমন্ত্য আবার তন্ববিমর্শিনীতে কাশিকার ছূর্গমাংশসমূহ 
মরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাদ শান্্রিমহোদয় 
লিখিয়াছেন-_-41101990 19101791)90190] 30175 770 01101 915 শি1078 

00001] 11) 0070 90100] 01120101101, 00111801010) 1078 16 0181119 

( নন্দিকেশ্বর ) 5 % 75010110001 31৮0 710 100 001 10099 14. নি 8 

110৮1 [010 10110, 1316 016 201 315৮19111110101 20011011110 511110011 

10101)0168- 1715 80059 10011700016 195 801) 0170 500 017 ঝষি 11700100 

শিলাদ | 7101 1)/ 1015 09011051090 (0 1)0 1110 ৫0100171100" 01 

৩0৯00110108, 01 (90079 71101017151 01 0017 9011 (9210088. 01 

1৭ 01001 ০8116 নন্দিকেশ্বর | [0 116 0:090116 অ0 01101]0লখথা 1৭ 

111010 10 ৮1100 26 %0:9০৭, 01%1176 01010100102: 91010100700] 101011010191101) 

(1109 11 97-91088, লস পা] সান নেলি, 9001 

11010180119 21)011101 01:91 00500711001 157১ 110000 উপমন্ধ্যু 9110 1) 

113 00180001005 0099 10 ৪101) [900] 01 91570) 11101 কৃষ্ত 170 10 ০10 

[1018 1710) 1111) 101 01)0701011)9 7 00917011000) 10010) ০৭৮ 1006 

(00010112118 081190 নন্রিকেশ্বর-কাশিকা-তত্ববিমশিনী” (৮5৪1, 11৪৭, 

|. ২]-া]])। কিংবদন্তী উপেক্ষা করিলেও নন্দিকেশ্বরকে একজন আধুনিক ব্যক্তি 
বলা যায় না। কারণ কামস্ৃত্রে বাংস্যায়নও তাহাকে প্রাচীন বাভব্যাদির সহিত 

ূ্বাচার্ধ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় এবং উপমন্থ্যর 
ভববিমশিনীতে যে স্ৃত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা আছে তাহার বিবরণ এস্থলে স্বীয় মন্তব্য 

সহকারে প্রদত্ত হইতেছে । 

(১) অইউণ. | 

“অকারে। ব্রদ্মরূপঃ স্তান্লিগুণঃ সর্বববস্তুযু। 

চিংকলামিং সমাশ্রিত্য জগঞ্রূপ উণীশ্বরঃ ॥” (কাশিকা ৩) 
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এস্থলে উপমন্থ্যু বলেন_-“অঃ পরমেশ্বরো নিুপণঠ ইং মায়ামাশ্রিত্য ট: 

ব্যাপকঃ সগ্ণ ঈশ্বর; ণ. আসীদিতি স্ত্রার্থ; সুচিতঃ। সর্ধ্ববস্তষু পরাপশৃস্তী 
মধ্যমাবৈখর্ধ্যাদিষু ইং চিতকলামিত্যত্র “গায়ন্রীমিং চে" তিবৎ.*"% 

“অকারঃ সর্ধবর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বর£। 

আছ্মস্ত্যেন সংযোগাদহমিত্যেব জায়তে ॥৮ ( কাশিকা ৪ )। 
উপমন্থ্য বলেন--“আদিরস্ত্যেন সহেতা? ইত্যাদিরকারোইন্তযে। হকার: 

অকারাদি-হকারাস্ত1 বর্ণাস্ততঃ পরমাত্মনঃ সমভবঙ্লিত্যর্থঃ। 
“সর্ধ্বং পরাত্মকং পূর্ববং জ্ঞপ্তিমাত্রমিদং জগত । 

জ্ণ্েভূব পশ্যন্তী মধ্যমা বাক ততঃ স্মৃতা ॥ 
বন্তে, বিশুদ্ধচক্রাখ্যে বৈখরী সা মতা ততঃ । 

স্্যাবির্ভাবমাসাগ্ঠ মধ্যমা বাক্ সম! মতা ॥৮ ( কাশিকা ৫-৬)। 

উপমন্থ্যু বলিয়াছেন “ঈশ্বর এবানাদিজীবোপাধ্যা শ্রিতকন্মপ্রেরিত প্রাণ- 

ব্যাপারানম্তরং নাভৌ পরাখ্যং মায়াপরিণামমুপেত্য হৃদি পশ্ন্ত্যাখ্যমুপেত্য বিশুদ্ধ 
চক্রে মধ্যমাখ্যমুপেত্য পশ্চাদ্বক্তে, বৈখর্ধ্যাখ্যমবাপ্য বেদাদিরূপো! ভবতীত্যর্ঘ;। 
শ্রুতিরপি 'বাগেব বিশ্বা তুবনানি জঙ্ছে! ইতি। সুক্ষ! বাগেব বিশ্বাকারেণ 

বিপরিণমতে বিবর্ততে বেতি বোধ্যম্। শ্রত্যন্তরমপি--“বাচৈব বিশ্বং বনুরূপং 

নিবদ্ধং তয়ৈবৈকং প্রবিভজ্যোপভুডক্তে ইতি।” শ্রুতিটার তাৎপর্ধ্য এইরূপ 

'বহুরূপং কৃতমিতি শেষঃ। তয়ৈব নিবদ্ধমিত্যর্থঃ। একং চিদ্রপমপি বিশ্বং তয়া 

বিভজ্যাবিগ্যয়া নানেব বুদ্ধোপভূঙক্তে। বাক্যপদীয়ের ১১২১ গ্লোকব্যাখ্যায় 

-একটী গ্রমাণ্ উদ্ধত হইয়াছে__ 
“বাগেব বিশ্বা ভূবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ববমমৃতং যচ্চ মর্ত্যম। 

অথেদ্বাগবুভূজে বাগুবাচ পুরুত্র! বাচো৷ ন পরং যচ্চনাহ ॥” 

তারপর কাশিকায় লিখিত আছে__ 
“অকারং সন্গিধীকৃত্য জগতাং কারণত্বতঃ। 
ইকারঃ স্ধবর্ণানাং শক্তিত্বাৎ কারণং গতম্ ॥ 

জগৎঅষ্ট,মভূদিচ্ছ। যদ হযামীং তদাভবং। 
কামবীজমিতি প্রান্থ ষুনয়ো বেদপারগাঃ ॥ 
অকারে জ্ঞপ্তিমাত্রং হ্যাদিকারশ্চিংকলা মতা! | 

উকারো বিধুরিত্যানু ব্্যাপকত্ধান্ মহেস্বরঃ ॥” ( কাশিকা ৭-৯)। 
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উপমন্ত্য বলিয়াছেন-__“উক্তমেব দ্রট়য়তি অকার ইতি।..'উ ব্যাপকত্বেন 

গ ঈশ্বর আসীদিত্যর্থকে উ৭ীশ্বরঃ ( মহেশ্বরঃ ) ইত্যত্রেতি ভাবঃ1” 

(২) খনক্। 
“খ৯ক্ সর্বশ্বরো মায়াং মনোবৃত্তিমদর্শয়ুৎ | 

তামেব বৃত্তিমাশ্রিত্য জগদ্রপমজীজনং ॥” ( কাশিকা ১০ )। 
উপমন্ত্য বলিয়াছেন_-ধ পরমেশ্বরঃ ৯ মায়াখ্যাং মনোবৃত্তিং কৃ অদর্শয়ং | 

ডামেবাশ্রিত্য স্থেচ্ছয়৷ জগজ্জনয়ামাসেত্যর্থঃ। খ পরমেশ্বর ইত্যত্র তং সত্যং 

পর. ব্রক্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্” ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণম্। তং তৎপদার্থং পরং ব্রহ্ম খ 
সত্যমিত্যর্থঃ। শ্রত্যন্তরমপি--'সোইকাময়ত বহুম্তাং প্রজায়েয় ইতি। 

শ্রতস্থেহপি_“মত্বে! হান্ুনমনোরূপম্ ৯ কারঃ পরমেশ্বরি ইতি ।” 
৯কার খকারের সবর্ণ সুতরাং ৯ কারের আবার পৃথক্ গ্রহণ কেন? ন্দ্র- 

চক্দ্িকান্থায়ে ব্রহ্ম এবং মায়ার সম্বন্ধ সুচনা! করিবার জন্যই দুইটী সবর্ণ গৃহীত 

হইয়াছে। অদ্বমাত্রাত্ষক ককার পরমপদ অর্থাৎ নিগচণ ব্রহ্ম । “ধ ৯” বর্ণদ্ধয়কে 

চণকবং পুরুষপ্রকৃতি ধরিলেও বেদাস্তমতে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র পরম ত্র 

হইতেই তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন_“ত্বং বা অহমনি 
ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমমি ভগবো দ্েবতে”। বৃহদারণ্যকে আয়াত হইয়াছে 

_“স বৈ নৈব রেমে তম্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা 

্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্ধী 
চাতবতাম...... (81৩)। সৌরপুরাণে স্মৃত হইয়াছে__ 

“তুন্ময়ং মন্ময়ং সর্ববমেক। শক্তি দ্বিধা স্থিত । 

এবং নিগদিতে। বিঞুব্রক্ষণ। পরমেষ্টিনা॥৮ (২৪২৩ )। 
তন্্ও ঘোষণ। করিয়াছেন-_ 

“যো হি বিশ্বেশ্বরো দেবে। বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ। 

সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা ॥” 
অতএব পুরুষ-প্রকৃতি যেমন ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, খকার এবং ৯কার সেইরূপ 
বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত আছে বুঝিতে হইবে। 

তারপর কাশিকায় লিখিত আছে-_ 

“বৃত্তিবৃত্তিমতোরত্র ভেদলেশো ন বিদ্যতে। 
চন্দ্রক্দ্রিকয়ো ধর্ধদূ যথা বাগর্থয়োরপি ॥ 
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.. সবেচ্ছয়। স্স্ত চিচ্ছক্তো বিশ্বমুগ্বীলয়ত্যসৌ । 

বর্ণানাং মধ্যমং ক্লীবম্ খ৯বর্ণদ্য়ং বিছুঃ॥৮ ( কাশিকা ১১-১২)। 
(৩) এওড.। 

«“এওড মায়েশ্বরাক্্মৈক্যবিজ্ঞানং সর্ব্ববস্তুযু। 

সাক্ষিত্বাৎ সর্ববভূতানাং স এক ইতি নিশ্চিতম্॥” ( কাশিকা ১৩)। 

(৪) এওঁচ। 

“এওচ, ব্রন্স্বরূপঃ সঞ জগৎ স্বান্তর্গতং ততঃ । . 

ইচ্ছয়া বিস্তরং কর্ত.মাবিরাসীন্ মহামুনিঃ॥” ( কাশিকা ১৪ ১) | 

(৫) হযবরট্। 

“ভূতপঞ্চকমেতস্মাদ্-ধ্যবর্ণ, মহেশ্বরাৎ'। 

ব্যোমবায,ুবযাখ্যভূতান্তাসীৎ স এব হি॥ 
হকারাদ্ ব্যোমসংজ্ঞং চ যকারাদ্ বায়ুরুচ্যতে । 

রকারাদ্ বহিতস্তোয়ং তু বকারাদিতি সৈব বাক্॥”৮ (কাৎ ১৫-১৬)। 

উপমন্থ্য বলেন--“তম্মাদ্বা এতসম্মাদাত্মন আকাশ; সম্ভৃত আকাশাদ 

বায়ু বায়োরপগ্নিরগ্লেরাপোহস্তাঃ পৃথিবী” ইতি শ্রুতেঃ ৮ 

(৬) লণ। 

“আধারভূতং ভূতানামন্নাদীনাং চ কারণম্। 
অল্নাদ্রেতস্ততে| জীবঃ কারণত্বাল্লণীরিতম্ ॥” ( কাশিকা ১৭ )। 

(৭) এঞমঙণনম্। 

“শবস্পর্শে বূপরসগন্ধাশ্চ ঞ্মঙণনম্। 
ব্যোমাদীনাং গুণা হোতে জানীয়াৎ সর্বববন্তযু॥” ( রাশি ১৮) 

(৮) ঝভঞ. | 

“বাক্পাণী চ ঝভঞ্াসীদ্ বিরাড.রূপচিদাত্মন£। 

সর্ব্জন্তযু বিজ্ঞেয়ং স্থাবরাদৌ ন বিদ্যতে। 
বর্গাণাং তুর্য্যবর্ণা যে কর্মেক্দ্িয়ময়া হি তে॥” ( কাশিকা ১৯)। 

(৯) ঘঢধষ। 

শ্ঘধঘ্ সর্ধভূতানাং পাদপায়ু উপস্থকঃ। 
কর্মেব্দ্রিয়গণা হোতে জাতা হি পরমার্থতঃ॥৮ ( কাশিক৷ ২৭)। 

(১০) জবগডদশ.। 
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“্রোত্রত্বঙ নয়নভ্রাণজিহবা ধীন্দ্রিয়পঞ্চকমূ। 

সর্ধবেষামপি জন্তুনামীরিতং জবগডদশ. ॥” ( কাশিকা ২১)। 

(১১) খফছঠথচটতব্। 

*প্রাণাদিপঞ্চকং চৈব মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ | 

বভৃব কারণত্বেন খফছঠথচটতব. ॥ 
বর্গদ্বিতীয়বর্ণোাঃ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ। 
মধ্যবগীত্রয়াজ্জাত। অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ ॥” ( কাশিকা ২২-২৩)। 

ছি (১২) কপয়,। 

পপ্রকৃতিং পুরুষং চৈব সর্বেষামেব সম্মতস্। 

সম্ভূতমিতি বিজ্ঞেয়ং কপয়, স্যাদিতি নিশ্চিতম্ ॥৮ ( কাশিকা ২৪)। 

(১৩) শষসর্। 
“সতবং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং পুরা। 

সমাশ্রিত্য মহাদেবঃ শষসরু ক্রীড়তি প্রভূঃ 
ঃ শকারাদ্রাজসোভুতি; ষকারাৎ তামসোদ্ভবঃ। 

সকারাৎ সত্বসম্ভৃতিরিতি ব্রিগুণসম্তবঃ॥” ( কাশিকা ২৫-২৬)। 

(১৪) হল্। 
“তত্বাতীতঃ পরঃ. সাক্ষী সব্বান্ুগ্রহবিগ্রহঃ | 

অহমাত্ব! পরে হল্ স্তামিতি শস্তুস্তিরোদধে ॥” (কাশিকা ২৭)। 
শপ্থরও ঘোষণা আছে-_-“হকারঃ শ্বিবর্ণঃ স্যাদিতি শৈবাগমস্থিতিঃ 1” 

পাণিনিসম্প্রদায়ে একটা প্রসিদ্ধি শুনা! যায় যে, একবার সনকাদি 
মিদ্ধপুরুদের জন্য এবং আর একবার পাণিনির জন্য ভগবান্ ঢক্কানিনাদদ্বারা 
প্ত্যাহারসথত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহারা বলেন_-“্যথা সনকাদয়ঃ সিদ্ধ! 
খ্যয়ঃ পুরা স্বস্বেষ্টার্থসিদ্ধয়ে পরমেশ্বরমারাধয়ামানুস্তথা পাণিনিরপি ব্যাকরণ- 
ব্াসাস্রাজযলাভায় সর্ধববিগ্ঠাধিপমীশানং তপসারাদ্ধং নিশ্চিত্য তী্রং 
উশক্রে। তেনৈব তপসা সমারাধিতো ভগবান্ ভূতভাবনো। ভক্তাভীষ্টবরান্ 
্রদংসথ, পুনর্মাট্যরঙগতলমধিষ্ঠয় নৃত্যন্ নাদয়ামাস চতুর্দশকুতো ঢকাম্। 
শ শাদে! যথা সনকাদিভিরমৃতত্বেন গীতস্তথা পাণিনিনাহপি চতুর্দিশসুত্রামৃতত্বেনা- 
দযত। অথ সংস্ততো নটেশ; পাণিনিমাহ--এভিঃ প্রত্যাহারস্তৈ াহেশ- 

৬৬ 
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ব্যাকরণকল্পং কঞ্চিৎ কালোপযোগিনং ব্যাকরণবিশেষং নির্্মায় দিবং ত্রজে'তি। 

এবমুক্ত, স চাস্তরধাৎ।” পাণিনীয় শিক্ষাতেও লিখিত আছে-_ 
“শঙ্কর শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে | 
বাঙময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতি ॥৮ 

এবং 
“যেনাক্ষরসমায়ায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ | 

কৃৎনং ব্যাকরণং প্রোক্তং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥৮ 

শেষোক্ত শ্লোকটী দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, শিবস্ৃত্র হইতে মাতৃকাক্রম 

নির্গত হইয়াছে বলিয়! মাতৃকাক্রমের রহস্তন্বরূপ এ সকল স্তর ভগবান্ মাহে 

সন্িবেশ করেন এবং পাণিনিকেও তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। বর্ণোপদেশ- 

প্রসঙ্গে মহাভাস্তে স্মৃত হইয়াছে__ 
“বর্ণজ্ঞানং বাগ.বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ততে | 
তদর্থমিষ্টসিদ্ধ্যর্থং লঘ,র্থং চোপদিশ্টতে ।” 

( কীল্হর্ণ সণ ১ম খণ্ড ৩৬ পৃৎ)। 

এই শ্লোক দেখিয়া এবং কোনও কোন ফিট্স্ৃত্র পরীক্ষা করিয়া বিদ্বদ্বর 

বি ফাডেগন্ (73. [890901)) মহোদয় আবার শিক্ষাশান্ত্রীয় স্বরাদিবিভাগের 
জ্যও শিবনুত্রসমূহ উপদিষ্ট বলিয়া অন্ুমান করেন। কিন্তু প্রাতিকদের 
এ অন্ুমানদ্বয় সঙ্গত নহে। বর্ণমাতৃকাস্থিত ককারাদি বর্গপঞ্চকে . 

অঘোষ অল্পপ্রাণবর্ণ ক চট ত প ( ড01001988 00.97019668 ), 

অঘোষ মহাগ্রাণবর্ণ খ ছ ঠ থ ফ ( ড01091988 ৪8101893 ), 

ঘোষবৎ অল্পপ্রাণবর্ণ গ জ ড দ ব ( ০1990 008810179103 ), 

ঘোষবং মহাপ্রাণবর্ণ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ( ০1990. 9801:8693 ), 

এবং অন্ুনাসিক বর্ণ ও & ণ ন ম (1799919 ) 

ক্রমশঃ অধোলব্বভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার দৃষ্টিবিশেষে উপপ্ন হয় যে, এ 

সকল বর্গে প্রথমতঃ :ঘোষভন্ত্রী (50০81 0:00. )র সঙ্গিকৃষ্ট কুসংজ্ঞক কষ্ঠযব্ণ 

( £5০:৪]৪), তারপর তৎসমীপবর্তী' চুসংজ্ঞক তালব্যবর্গ (108196919 ), তারপর 

উহ! হইতে বিপ্রকৃষ্ট টুসংজ্ঞক মূর্দণ্যবর্ণ (9:6):918 ), তারপর বিপ্রকৃটতর 

তুসংজ্ঞক দস্তাবর্ণ (0908918 ), এবং পরিশেষে বিপ্রকৃষ্টতম পুসংজ্ঞক ওষটযবর্ণ 

(08598) -কমাহয়ে উপদি্উ হইয়াছে । শিবন্থত্রে কিন্তু উক্ত ক্রু গৃহীত 
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ঘনাই। আরও দেখ! যায়, শিবন্ুত্রে ছুইবার হকারের পাঠ আছে। ছুইবার 

কারপাঠের প্রয়োজন এই কারিকাটীতে উল্লিখিত হইয়াছে__ 
“হকারে। দ্বিরুপাত্বোইয়মটি শল্যপি বাঞ্থতা। 
অর্েণাধুক্ষদিত্যেতদ্ দ্বয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যাতি ॥৮ 

ন্ত বর্ণমাতৃকায় ছুইবার হকারের পাঠ নাই বা দুইবার হকার পাঠের প্রয়োজনও 
মম নাই। আর এক কথা। যেনাক্ষরসমায়ায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। 

নং ব্যাকরণং প্রোক্তম্.....** ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাকরণের 

মিত্তই অক্ষরসমায়ায় অধিগত হইয়াছিল। সুতরাং শিবন্ত্রসমূহ ব্যাকরণ- 
যয়ক প্রত্যাহারের জন্যই পরিকল্পিত, শিক্ষাশান্ত্রের জন্য বা বর্ণসমূহের স্বরূপ- 
তিপত্তির জন্য নহে। প্রদীপে কৈয়টাচাধ্যও লিখিয়াছেন_-“প্রয়োজনার্থে। 
বর্ণানামুপদেশো ন' স্বরূপপ্রতিপত্ত্যর্থ৮” । অতএব প্রাত্বিকগণের অম্মানদ্ধয় 

[হারও কর্তৃক অন্থুমোদিত নহে । 

অল্পের দ্বারা বন্ুগ্রহণের কৌশল সুচনা করিবার জন্য শিবস্ৃত্রসমূহ 
ত হইয়াছে। প্রত্যাহারস্ত্র শিবন্ৃত্রের নামান্তর । প্রত্যাহারশব্দের নিরুক্তি 

টতেছে_-প্রত্যাহিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অন্মিন্নিতি প্রত্যাহারঃ, ৷ জৈনেন্দ 
[করণে উক্ত হইয়াছে--প্রত্যাহারো হি বর্ণেকমুখীকরণমিয্যতে। ইহা 
খিয়। কেহ 'কেহ বলেন-প্রস্থতানাং বর্ণানামেকমুখীকরণং প্রত্যাহার? | 

হ্যাহারস্ুত্রীয় ৰর্ণোপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ লইয়া বররুচি কাত্যায়ন বলিয়াছেন_ 
িসমবায়ার্থ উপদেশোহন্ুবন্ধকরণার্থশ্চ৮। ইহার প্রপঞ্চাভিপ্রায়ে পতঞ্রলি 

লয়াছেন-_“বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ।*'.কা পুনর্বন্তিঃ 1 শাল্তপ্রবৃত্তিঃ | 
৭ কঃ সমবায়ঃ? বর্ণানামানধুপৃব্র্যেণ সন্গিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ? 
ঈারণন্। কুত এত? দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চাধ্য হি বর্ণানাহ__ 
[দিটা ইমে বর্ণা ইতি। অন্ুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ।.*'""ন হাম্ুপদিশ্য 

নন্বন্ধাঃ শক্যা আসওক্ত,ম। স এষ বর্ণানামুপদেশে বৃত্তিসমবায়া থশ্চানুবন্ধ- 
ণার্থশ্চ। বৃত্তিসমবায়শ্চান্ুবন্ধকরণং চ প্রত্যাহারার্থম্। প্রত্যাহারো! বৃত্তযর্থ;।৮ 

ত্যাহারসম্বন্ধে কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন-_-“প্রত্যাহারো লাঘবেন 

সবপ্রবৃত্ত্যর্থঃ” | ৃ | 

প্রত্যাহার স্মত্রের অন্তস্থিত হল্বর্ণগুলি ইংসংজ্বক | মৃতরাং অচ. বজিলে 

' কৃ ও ৮ এ চারিটী বর্ণের গ্রহণ হইবে ন। এই জাতীয় ইৎসংজ্ঞক বর্ণের 
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গ্রহণ যে ইষ্ট নহে তাহা এক্ষণে অষ্টাধ্যায়ীয় “উপভেেশেইজনুনাসিক ইৎ* (১৩২) 

এই স্বত্রস্থ 'অনুনাসিক'শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে, নচেৎ .রুকারের অচ্ 

প্রাপ্ত হইলে ইকারের অচপ্রযুক্ত যণাদেশ দৃষ্ট হইত। প্রত্যাহারের আদি € 

অন্ত্যবর্ণ গ্রহণ করিলে. তন্বধ্যস্থিত সমস্তবর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে, যেমন--অক্ 

বলিলে 'অ ই উখ ৯ বর্ণের গ্রহণ হয়। সেইজন্ত অষ্টাধ্যায়ীতে স্বৃত্র আছে-- 

“আদিরস্ত্যেন সহেতা” (১1১৭১ )। অষ্টাধ্যায়ীতে থাকিলেও এ হুটা সত 

পাণিনি প্রণীত নহে, ভবে পাণিনীয় অর্থাৎ পাণিনিকর্তৃক অত্যুপগত বলিতে 

হইবে। মনে হয়, সম্প্রদায়বিৎ পুর্ববাচাধ্যদের নিকট হইতেই গুরুপরম্পরা 

পাণিনি উহা! লাভ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত স্ুত্রটাতে “উপদেশ” শব্দই ইহার 

সাক্ষ্য দিতেছে । নাগেশ বলেন+-“উপদেশ ইতুযক্ত..'...গুরুকর্তৃকতায়া: 

স্বরসতঃ প্রভীতেঃ1” উপদেশ সম্বন্ধে একটা প্রাচীন কারিকা আছে। 

“ধাতুস্থত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্। 

আগমপ্রত্যয়াদেশ! উপদেশাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥” 

: সুতরাং বুঝিতে হইবে__উপদিশ্যান্তে পূর্ববাচার্ষ্যেঃ পঠ্যন্তে যে ধাতুসূত্াদয্ 

উপদেশাঃ। ৃ 

প্রাঞ্তস্ত চৌদ্দটা শিবনুত্র হইতে বহুসংখ্যক প্রত্যাহারসংজ্ঞা* হইতে 

পারে। তগ্মধ্যে কতগুলি মাহেশে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে বা 

সম্ভবপর নহে। তবে পাণিনির অগ্টাধ্যায়ীতে অণাদি শঙ্গু পর্যন্ত ৪১টা মাত 

সংজ্ঞা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল সংজ্ঞা লইয়া কাশিকায় জয়াদিতয 

বলিয়াছেন__ 

«“একন্মান্ ওঞণবট। দ্বাভ্যাং ষক্ত্িত্য এব কণমাঃ স্থ্যুঃ | 

জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ত্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ যড়ভ্যঃ ॥৮ 

উক্ত গ্লোকানুসারে সংজ্ঞাগুলির সম্মিবেশ এইরূপ হইবে_(১) এড$ (২) 

যঞ, (৩) অগড (8) ছব$ (৫) অট্ু, (৬) ঝষ$ (৭) ভষও (৮) অক, (৯) ইক্ 

(১০) উক্, (১১) অণ$ (১২) ইণ৬ (১৩) যণও (১৪) অম্, (১৫) ষম্; (১৬) ৬%, 

(১৭) অচ, (১৮) ইচ, (১৯) 5, (২০) এঁচু (২১) যয়$ €২২) ময়ও (২৫) বা 

(২৪) খয় (২৫) যর, (২৬) ঝর, (২৭) খর, (২৮) চর (২৯) শর: (৩০) মং 
পাশা 

__._.___ শী শা কাট টীকা শী বীশীীশিপিটিট টকরঁশাাাা 

* ঘুষ্ঠবোধে প্রত্যাহারসংজ্ঞা সমাহারসংজা নামে অভিহিত হইয়াছে । 



মানেশ : ৪৭৭ 

(৩১) হস্। (৩২) বস্, (৩৩) জস্, (৩৪) বশও (৩৫) বশ (৩৬) অল্, (৩৭) হল্ 
(৬৮) বল্ঃ (৩৯) রল্, (৪০) ঝর্, (৪১) শল্। 

প্রাপ্ক্ত শিবস্ুত্র হইতে প্রথমতঃ পূর্ব ণকার লইয়া অণ সংজ্ঞা হয়, 

তারপর ককার কইয়া অকৃ ইক্ উক্ এই তিনটা সংজ্ঞা! হয়, তারপর ও লইয়। 

কেবল এঙ. দস্তা হয় এবং এইরূপে অন্যান্থ ইৎসংজ্ঞক বর্ণ লইয়া অন্যান্য সংজ্ঞা 
হইয়াথাকে। চৌদ্দটী স্থৃত্রের চৌদ্দটী ইৎসংজ্ঞক বর্ণ লইয়! যে সকল প্রত্যাহার 

সংজ্ঞা অষ্টাধ্যা য়ীতে দৃষ্ট হয় তৎসন্বন্ধে ভাষাবৃত্তিকার বঙ্গীয় পুরুষোত্তম বলিয়াছেন__ 
£একং ত্রীণি পুনশ্চৈকং চত্বার্য্যেক প্রয়ং ত্রয়ম্। 
একং দ্বে ষট্ তথৈবৈকং চতুঃপঞ্চষড়েব চ॥৮ 

পুরুষোগুমের শ্লোকান্থমারে পাণিনির একচত্বারিংশৎ প্রত্যাহারসংজ্ঞার সন্নিবেশ 

এইরূপ হইবে--(১) অণ. (কাশিকায় ৩), (২) অকৃ (কাশিকায় ৮), (৩) হক্ 
৯), (8) উক্ (কা ১০), (৫) এড (কা ১), (৬) অচ্ (কা ১৭), 

(৭) ইচ (কা ১৮), (৮) এচ (কা ১৯), (৯) এঁচ (কা ২০),(১০) অটু 

(কা ৫), (১১) অণ. (কা ১১), (১২) হণ (কা ১২), (১৩) যণ ( কা ১৩), 

(১৪) অম্ (কা ১৪), (১৫) যম্ (কা ১৫), (১৬) ভম্ (কা ১৬), (১৭) 

যঞ. (কা২), (১৮) ঝষ্ (কা ৬), (১৯) ভষ্ (কা ৭), (২০) অশ. 

(কা ৩০), (২১) হশ, (কা ৩১), (২২) বশ (কা ৩২), (২৩) জশ, 
রে ৩৩), (২৪) বঝাস্ (কা ৩৪), (২৫) বশ. ( কা ৩৫), (২৬) ছব (কা ৪), 

(২৭) যয়। (কা ২১), (২৮) ময় (কা ২২), (২৯) ঝয় (কা ২৩), 
(৩০) খয় (কা ২৪), (৩১) যর্ (কা ২৫), (৩২) ঝরু (কা ২৬), (৩৩) খর্ 
(কা ২৭), (৩৪) চর্ (কা ২৮), (৩৫) শর্ (কা ২৯), (৩৬) অল্ (কা ৩৬), 
(৩৭) হল্ (কা ৩৭), (৩৮) রল্ (কা ৩৯), (৩৯) ঝল্ (কা ৪০), (৪০) বল্ 

(কা ৩৮), (8১) শল্ (কা ৪১)। 

শিবসুত্রজাত কোন্ কোন্ প্রত্যাহারসংজ্ঞা অগ্টাধ্যায়ীর কোন্ কোন্ স্ত্রে 
গাণিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে__ 

১ বা ৫--এড। এডি পররূপম্” (৬1১৯৪) প্রভৃতি স্তরে, 
২ বা ১৭--যঞ। “যঞ্শ্চ” (8১1১৬) প্রভৃতি সুত্রে, 

৩,বা ১--অণ পুর্র্ধপ/যুক্ত। “কেহণঃ” (৭81১৩) প্রভৃতি সুত্রে, 

8 বা২৬-ছব্জ। “নশ্ছব্যগ্রশান্” (৮৩৭) সুত্রে 
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৫ বা ১,_-অটু।  “অট্কুপাঙ জুম্ব্যবায়েইপি” (৬1৪২) প্রভৃতি সৃত্ে 

৬ব।১৮বঝধ। বষস্তথোর্ধোইধ£” (৮২৪০ ) প্রভৃতি সুত্রে 

৭ বা ১৯__ভষ্। “একাচে। বশো। ভষ বযস্তত্ত স্ ধেবা$”(৮/২৩৭) মৃত 
৮ বা ২-_অকৃ। “খধত্যকঃ” (৬১১২৮) প্রভৃতি সুত্রে, 

৯ বা৩__ইক। “ইকো যণচি” (৬১৭৭ ) প্রভৃতি স্তরে 
১০ বা ৪ উক্। “উগিদ্চাং সর্বনামস্থানেইধাতো$১, (1১1৭) মৃত, 

১১-_অণ পর'ণ'যুক্ত ।“অগুদিৎসবর্ণস্ত চাপ্রত্যয়ঃ (১১৬৯) স্বরে, 

১২__ইণ পর'যুক্ত | “ইণঃ ষ$ (৮1১৩৯ ) প্রভৃতি সুত্রে, 

১৩-__যণ.। “ইকে। যণচি” (৬।১।৭৭ ) প্রভৃতি স্থৃত্রে, 

১৪-__অম্। “পুমঃ খয্যম্পরে” (৮৩৬ ) সুত্রে, 

১৫__যম্। “হলে! যমাং যমি লোপঃ”” (৮৪1৬৪ ) স্ৃত্রে। 

১৬-উম্। “উমে। হুন্বাদচি উমুণ, নিত্যম্” € ৮৩৩২) সুত্রে, 

১৭ বা ৬-_অচ্। “অচোহন্ত্যাদি টি” € ১১৬৪) প্রভৃতি স্ৃতে, 

১৮ বা ৭-_ইচ। . “ইজাদেশ্চ গুরুমতোইবৃচ্ছঃ? (৩1১৩৫ ) সুত্রে 

১৯ বা ৮_-এচ।  “এচোহ প্রগৃহ্ন্তাদূরাদ্ধতে__? (৮২১০) ) সুতে, 

২০ বা ৯_এচ।  “বৃদ্ধিরাদৈচ৮ (১1১1১) স্তরে, 

২১ বা ২৭-যয়। “অন্ুষ্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ” (৮81৫৮) সত 

২২ বা ২৮ ময় “ময় উঞ্জেোো বো বা” (৮৩৩৩ ) স্বত্রে। 

২৩ বা ২৮ ময় “ঝয়ো হোহম্যতরব্যাম্” (৮৪৬২ ) সুত্রে 

২৪ বা ৩০_-খয়। “শর্পূর্বাঃ খয়” (৭18৬১) প্রভৃতি সবত্রে 

২৫ বা ৩১-যর্। “যরোইমুনাসিকেইস্ুনাসিকো বা” (৮৪1৪৫ ) সুত্রে 

২৬ বা ৩২-_বঝরু। “ঝরো। ঝরি সবর্ণে” (৮৪1৬৫) স্তরে, 

২৭ বা ৩৩ খরু।  “খর্বসানয়োরবিসর্জনীয়ঃ,(৮৩।১৫) ইত্যাদি সঙ 

২৮ বা ৩৪ ৷ “অভ্যাসে চর্ ৮৮ (৮81৫৪) স্তরে, 

২৯ বা ৩৫ শরু। “ও পোঃ কুক্ টুক শরি” (৮/৩/২৮) ইত্যাদি সে 

৩০ বা২অশ। “ভো-ভগো-অঘো-পূর্বস্য যোইশি” (৮1৩1১) সে 

৩১ বা ২১-হশ। “হশি ৮” (৬১১১৪) সুত্রে, 

৩২ বা ২২-বশ। “নেডবশি কৃতি” (৭২৮) সুত্রে, » 

৩৩ বা২৩_জশ। . “বলাং জশোহভ্তে” (৮২৩৯) ইত্যাদি সুনে 
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৩৪ বা ২৪ ঝশ। “ঝলাং জশ ঝশি” (৮1৪৫৩) সুত্রে, 

৩৫ বা ২৫--বশ.। একাচো বশো। ভষ-১ (৮1২৩৭ ) স্মত্রে, 

৩৬--অল্্। অলোইস্ত্যস্ত” (১১৫২) স্বৃত্রে, 

৩৭__হল্। “হলঃ” (৬৪২) ইত্যাদি স্ৃত্ে, 

৩৮ বা ৪*_বল্। “আর্দধাতুকস্তেড বলাদেঃ” (৭২1৩৫) ইত্যাদি স্থত্রে, 

৩৯ বা ৩৮ রল্। “রলো বুযুপধাদ্ধলাদে; সং, (১1২২৬) স্থৃত্রে, 

৪০ বা ৩৯__ঝল্। “নশ্চাপদান্তস্ত ঝলি” (৮৩২৪ ) ইত্যাদি সুত্রে, 

৪১__-শল্। “শল ইগুপধাদনিটঃ কৃসঃ” (৩1১৪৫) স্থৃত্রে প্রযুক্ত 

হইয়াছে। 
“মইউপ+ এবং 'লণ+__-এই ছুইটা প্রত্যাহারস্ত্রের শেষে ণ' থাকায় অণ. 

এবং ইগ নামক সংজ্ঞাদ্ধয়ে কোন্ ণকার, গৃহীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আসা 
অস্বাভাবিক নহে। কারণ অণ. বলিলে 'অ ইউ” এই তিন বর্ণ কিংবা অ হইতে 

ল পর্যন্ত এই ১৪টা বর্ণ বুঝাইতে পারে, আর ইণ. বলিলে “ই উ' এই ছুই বর্ণ 

কিংবা! ই হইতে ল পর্যন্ত এই ১৩টী বর্ণ বুঝাইতে পারে। সুতরাং “ব্যাখ্যানতো 

বিশেষপ্রতিপত্তি নঁ হি সন্দেহাদলক্ষণম্” এই আর্বন্তায়ানুসারে উক্ত সন্দেহের 

নিরাপ করিবার জন্য পাণিনিসম্প্রদায়ে আচার্ধ্যপরম্পরা একটা কারিকা 

শুনা যায়__ 

“পরেণৈবেণ, গ্রহাঃ সর্বে পূর্ববেণৈবাণ-্রহা মতাঃ | 
খতেহণুদিংসবর্ণস্তেত্যেভদেকং পরেণ তু ॥” 

টা হইতে উপপন্ন হয় যে, অষ্টাধ্যায়ীর কেবল “অগুদিৎসবর্ণস্য চাগ্রত্যয়ঃ 

(১১৬৯) এই সুত্রে পর-ণকারযুক্ত অণ, সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। নুতরাং অন্ 
য কোনও স্থলে অণ. পাওয়া যায় তাহা পূর্বধণ'যুক্ত বুঝিতে হইবে। আর 
টাধ্যায়ীর ইণ. সংজ্ঞায় সর্বদাই পর ণকার হইয়া থাকে, কারণ পূর্বব'ণ"যুক্ত 

৭. মপ্ার প্রয়োগ পাপিনিনয়ে দৃষ্ট নহে। 
পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-প্রোক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণে এ্ম্-সংজ্ঞার প্রয়োগ 

ই, কিন্তু পাণিনির প্ুর্ব্বে শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-প্রোক্ত ত্রিমুনিব্যা করণে 
ছার প্রয়োগ,ছিল। সেইজন্ শাকটায়নীয় এণাদিক প্রকরণস্থ “ঞ্মস্তাডডঃ" 

১৯ স্ত্রে এখনও এনম্-সংজ্ঞার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টাধ্যায়ীতে “উপাদয়ে! 
ছলম্” (৩৩1১) এই সুজ দ্বার। শাকটায়নীয়. ধণাদিক প্রকরণ অভ্যুপগত হওয়ায় 
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কেহ কেহ বলেন, পাণিনিনয়ে এ্ম্সংজ্ঞা প্রকারাস্তরে স্বীকৃত্ত হইয়াছে। 

অষ্টাধ্যায়ীতে চয়.-সংজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায় না, কিন্তু “নাদিন্তাক্রোশে পুনস্' 

(৮৪1৪৮) সুত্রের উপর কাত্যায়ন বাপ্তিক করিয়াছেন-_“চয়ে। দ্বিতীয়া শরি”। 
ইহা দেখিয়া অনেকে পাণিনিনয়ে চয়সংজ্ঞা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব 
৪১টী সংজ্ঞার সহিত এম্ এবং চয়. এই ছুইটা যোগ করিলে পাণিনিনয়ে 
সর্বসমেত ৪৩টী সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সেইনন্ 

বালমনোরমায় একটী কারিকা আছে-- 
“স্তাদেকো গঞ্ণবটেঃ ষেণ দ্বৌ ত্রয় ইহ কণাভ্যাম্। 
চত্বারশ্চ চমাভ্যাং পঞ্চ যরাভ্যাং শলাভ্যাং বট ॥৮ 

অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি স্বয়ং ঞম্ এবং চয়, এই দুইটীর প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া 
কাশিকায় বা ভাষাবৃত্তিতে তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট নহে। 

“উপদেশে-ইজনুনাসিক ইং” (১1৩।২ ) এই স্ুত্রদ্ধার! লণ. সুত্রস্থ অকারের 

অনুনাসিকত্বহেতু ইৎসংজ্ঞ। হইয়াছে, নচেৎ “উরণ রপরঃ৮ (১১৫১) এই স্বৃত্ 
রকারদ্বার৷ “রলঃগ্রহণ সম্ভবপর হইত না। এইজন্বা (য়টাচার্যের মতে 

'রংপ্রত্যাহারের সত্তাহেতু সর্বমেত চতুশ্ত্বারিংশৎ সংজ্ঞ। হইয়া থাকে। কিন্ত 
শবেন্দুশেখরে নাগেশভট রামচন্দ্রের মতান্ুসারে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, রপ্রত্যাহারগ্রহণে আচাধ্যপ্রবৃত্তি উপলব্ধ নহে। কথা নিতান্ত 

অসঙ্গত নহে। কারণ মনে হয়, “অতোল্রাস্তস্ত” (৭২২) এই প্রাণিনি নত 

নীগেশকেই সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে রামচন্দ্রপাঠককৃত 'রপ্রত্যাহারবাদঃ এব 

'রপ্রত্যাহারখগ্ডনস্ নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। প্রথম গ্রন্থি 

4059: 11]]থঠতে সুরক্ষিত আছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি 4১, 9 %, 

গ্রন্থাগারের ০009 00, 4899 ঘ.৪.  * 

হযবরট্ এবং হল.__এই ছুইটা প্রত্যাহারন্থৃত্রে হকারের সবে আছে। 

সকল বর্ণের পাঠ একবার মাত্র হইয়াছে, কিন্তু হকারের পাঁঠ হুইবার হয় কেন! 

প্রয়োজন আছে, কারণ শিববাক্য হেতুহীন হইতে পারে না। অট্-পরণকারু্ 

অণ.-অম্অল্-অশ -ইণ-ইশ-হল্ সংজ্ঞায় হকার আবশ্ঠক, কিন্তু যগ-যম্ব 

খয়_-যর-ঘর্ প্রভৃতি সংজ্ঞায় উহার প্রয়োজন হয় ন7া। আবার বল্-রল্ঝল-শ* 
নংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সংঞ্জা 
করণের অন্গুরোধেই শি হকার হইবার পঠিত হইয়াছে । এ দকল কথ 
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/মাদাহরণ বলিবার জ্থ অটু এবং শল, এই ছুইটা সংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন- 
ুচনার্ঘক একটা প্রাচীন কারিকা শুনা যায়-_ 

“হকারে। দ্বিরুপান্বোহয়মটি শল্যপি বাঞ্ুতা। 
অর্থেণাধুক্ষদিত্যেতদ্ দ্বয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যুতি ॥” 

কেবল অট্ এবং শল. এই ছুইটী সংজ্ঞার জন্য শ্লোকটা উদ্দিষ্ট নহে, কারণ উহাতে 

দিউমাত্র উপদশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'হযবরট্-সুত্র-বিচারঃ নামক গ্রন্থে 

বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। গ্রন্থ ০): ]1025তে সুরক্ষিত আছে। 

কেহ কেহ বলেন, মুগ্ধবোধে বোপদেব যখন একটা মাত্র হকার লইয়া সমাহার- 

সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন অন্ত সম্প্রদায়ও এরূপ কিছু করিতে পারিতেন। 

আমরা বলি, গ্রত্যাহারম্থত্রের বর্ণবিস্তাসে বোপদেব একটামাত্র হকার সন্নিবেশ 
করিলেও স্বৃত্রপ্রস্থানে তিনি অন্য হকার গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ সন্ধিপাদস্থিত 

“হো ঝম্» (২১) স্থত্রের বৃত্তিভাগে তিনি লিখিয়াছেন_-“হকারেো ঝস্সংজ্ঞঃ 

যাং”। এ স্থলে রামতর্কবাগীশ বলিয়াছেন-__“ঝস্প্রত্যাহারেণ যদ্ যদ্ বিধেয়ং 

তন্তং 'হ'কারেণাপি ভবিষ্যতি। তেন বৃংহিতমিত্যাদৌ হকারেইপি ম্বঃ। যদ্ঠপি 

শযমান্তে হকারোপদেশাৎ 'অর্েণ, 'অধুক্ষি' ইত্যাদি সিধ্যতি, তথাপি এহ- 

্রত্যাহারস্য পর“হ'কারেণ সন্দেহনিরাসার্থমিত্যকে । বস্তৃতস্ত একস্থানপ্রযত্ব- 

বিশিষ্টব্ণদয়াভাবজ্ঞাপনায়াস্ত পৃথগুপাদানমিতি।” অভিপ্রায় এই যে, শিবনূত্রে 
ইকারের দুইবার পাঠ থাকায় ছুইটা হকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপে কাহারও ভ্রম 

উপাদন করিতে পারে বলিয়৷ বোপদেব প্রত্যাহারস্থত্রের বর্ণবিস্তাসে একটামান্র 
হকার দেখাইয়। স্থানান্তরে পুনর্ধ্বার সুত্রদ্ধারা৷ পৃথগভাবে অন্য হকারেরই গ্রহণ 

করিয়াছেন। কিন্তু তর্কবাগীশ মহোদয় যে আশঙ্কা উঠাইয়াছেন তাহা নিরাশ 
করিবার জন্ত বোপদেবেরও অনেক পূর্বেব মহামতি কৈয়টাচাধ্য লিখিয়াছেন-_ 

'প্রয়োজনার্থো হি বর্ণানামুপদেশো ন স্বরূপপ্রতিপত্ত্র্থঃ।” যাহাই হউক, 

ুত্কারকে সমর্থন কর! টাকাকারের কর্তব্য এবং তর্কবাগীশমহোদয় অনেকটা 

সৌষ্টবসহকারে সে কর্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু ছুর্গাদাস ইহা দেখিয়াও 
মাহেশের শিবস্থত্র লইয়া কটাক্ষ করিবার জন্ত লিখিয়াছেন_“নম্ু, অ ই উ ৯ 
ত্যাদি স্বত্রে শষ সহ ইতি হকারল্ত পুনরুক্তৌ ঝহসংজয়ৈবেষ্টসিদ্ধৌ এতদ্বিধানং 
কধমিতিচেন্। একবর্পন্তা উভয়ত্তর পাঠেন কৌশলাভাবাং।”৮ (সন্ধি ২১)। 
শামরা এধন জিজ্ঞাস! করি--“সমাহারসংজ্ঞ| করিবার জন্য যদি সমাহারম্থাত্রের 

৬১ ৭ 
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প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে উহাকে বিকলাঙ্গ করিবার পর পুনরায় ুত্রান্রদ্ধার 
উহার অঙ্গপূরণের চেষ্টায় ছূর্গাদা কি কৌশল দেখিয়াছেন 1 বর্ণের স্বরূপ. 
গ্রতিপত্তির জন্য গ্রত্যাহারস্ৃত্র উদ্দিষ্ট নহে বলিয়! প্রাচীন খধিরা সরলভাবে 
হকারের ছুইটি পাঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই খিজুষ্ট সরলতায় কটা 
করা কোনও সনাতনধন্মাবলম্বীর পক্ষে সুশোভন হইতে পারে না। 

পাছে ভগবদ্মধ্যাদা ক্ষুপণ হয়, সেইজন্য পাণিনি মুনি সম্প্রদায়লক শিবনু 
কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহার বু পূর্বেও এ সকল স্তরে 
প্রচলন ছিল। লবঘুশবেন্দুশেখরে নাগেশভট লিখিয়াছেন__“খক্তনব্যাকর্ণ 
শাকটায়নোইগি-_'ইদমক্ষরং ছন্দোবর্ণশঃ সমজুক্রান্তমূ.... ইতি।৮ (প্রত্যাহার, 
শুত্রীয় ব্যাখ্যা ৮-৯ পৃষ্ঠা, কাশী স*)। দেবাধিদেব মহাদেব হইতে এ সকল 
সৃত্রের আবির্ভাব হইয়াছে । সেইজন্য প্রাচীন খধিরাও উহাদের চিরগ্রচলিং 
পাঠ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কারণ-_ 

“সংবীতস্ত হি লোকেন ন দোষাদ্বেষণং ক্ষমমূ। 
শিবলিঙ্গন্ত সংস্থানে কন্যা সভ্যত্বভাবন] ॥৮% 

এক একটি বর্ণ লইয়। লণ্ এবং হল্ এই ছুইটা সুত্রের প্রয়োজনজিঞ্ঞাম 
অন্থুপপন্ম নহে। অটু এবং এম এই ছুইটি গুত্যাহারসংজ্ঞার মধ্যে লকার 

নিবারণ করিবার জন্য লণস্থত্রের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। “অট্কৃপ: 

বাওজ্ুম্ব্যবায়েইপি” (৮1৪২) এই স্থুত্র দ্বারা অট্প্রত্যাহারগৃহীত বণমযূহ 
কবর্গ-পবর্গ-আঙ-ম্ুম্ দ্বারা ব্যস্তসমস্তভাবে ব্যবহিত হইলেও রকার এব 
ষকারের পরস্থিত দস্ত্যনকারের মৃর্দন্ত 'ণ” হয়। এখানে অট্্প্রত্যাহার মধে 

লকারের উপযোগিতা না থাকায় লণ. স্থত্রের ভিন্নপাঠ কর্তব্য হইয়াছে। হল 
সম্বন্ধে বল! যায় যে, শর্প্রভৃতি রাস্ত সংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন না থাকায় 

এ সুত্রটিরও পৃথক্ সন্গিবেশ অনাবশ্ঠক নহে। 
“ঝভ ঞ১ এবং 'ঘ ঢ ধষ+ এই ্ মুত্র্ধয়ে যখন ঘোষমহাপ্রাণ বর্ণসমূহ (০11 

88019198) পঠিত হইয়াছে তখন ছুইটি সুত্র পৃথগ.ভাবে বলবার প্রয়োজন 

অষ্টাধ্যায়ী হইতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। “অতো! দীর্ঘো যঞ্চি” (৭৩১০১) 

সুত্রে যঞপ্রত্যাহার প্রযুক্ত হইয়াছে।. যদি ঘোষমহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে ছুইন্ে 
বিভাগপূর্ব্বক পাঠ কর! না হইত, তাহ! হইলে উক্ত প্রত্যাহার দ্বার! 'ধ'কারএরহণ* 
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হেতু 'সেবধ্বে' পাদস্থানে 'সেবাধ্বে এবং অসেবধ্বম্ঠ পদস্থানে 'অসেবাধ্বম্” পদ 

বা অন্যান্য অনিষ্ট পদ দুর্বার হইয়া পড়িত। 
খফ ছ ঠ থ-্চট ত ব, এই স্তরে প্রথম পাঁচটি অঘোষ মহাপ্রাণ 

( ₹01001988 7810110168) ও শেষের তিনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ( ₹0106198৭ 

00791018168 ) বর্ণের পাঠ করা হইয়াছে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 'কপয়, 

সান অবশিষ্ট ছুইটী অঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ পঠিত হইয়াছে। ইহার কারণ 
মনুসন্ধেয়। ছবপ্রত্যাহারদ্বারা ই্টবর্ণগুলি গ্রহণ করিবার জন্য এ ভাবে 
মাঘাষ অল্পপ্রাণ বর্ণগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। “নশ্ছব্যপ্রশান্” 

(৮৩৭ ) সুত্রে ছব প্রত্যাহারের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছবদ্বারা ককার 

এদং পকার গৃহীত হইলে ইষ্টপদ সাধন কর! সম্ভবপর হয় বলিয়া! এই সকল 
ব্ণর পৃথগ, গ্রহণ সার্থক হইয়াছে । যেমন, শাঙ্গিন্ ছিন্ধি__এস্থলে “নম্ছব্য- 
গান” (৮1৩1৭) স্থত্রদ্ধারা পদাস্তস্থিত নকার স্থানে রুত্বহেতু প্রথমতঃ 'শাঙ্গির্ঃ 

দ্ারপর “খরবসানযো বিসর্জনীয়ঃ” (৮1৩১৫) স্ত্র দ্বারা বিসর্জনীয় আসায় 

শা্গিত, তারপর £বিসর্জনীয়স্য সঃ” (৮1৩৩৪) স্ত্রদ্বারা বিসর্জনীয়ের 

মহাহতু শাঙ্গিস্) তারপর “স্তো শ্চনা শচ$৮ (৮৪18০) স্ত্রদ্ধারা সকারের 
ালব্যহহেত পুনরায় শাঙ্গিশ? হইলে “অত্রান্থনাসিকঃ পূর্ববস্ত তু বা” (৩২) 
এবং “অন্ুুনাসিকাত পরোহনুস্বার১”৮ (৮৩৪) এই স্ত্রদ্বয় দ্বারা বিকল্পে উক্ত 

হলন্য শকারের পূর্বের অনুনামিক বর্ণ হয় এবং অন্থম্বার বিহিত হওয়ায় 'শাঙ্গি 

্ছক্ষি' এবং 'শাঙ্গিং শ্ছিন্ধি* এই ছুই প্রকার প্রয়োগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
কিন্ত 'ছবঃপ্রত্যাহারদ্বারা ককার এবং পকার গৃহীত হইলে “পশ্ঠন্ পুরুষঃ' 
এরূপ স্থলে উক্ত সুত্র দ্বারা “পশ্যঃ পুরুষ: এইরূপ অনভিপ্রেত সন্গিযুক্ত পদের 
মটি হইত। অতএব এ ছুইটী প্রত্যাহারন্ত্রের পৃথক্ সন্গিবেশ ব্যতীত 
টপায়ান্তর নাই। 

প্রয়োগরত্বমালার টীকাকার জয়কৃ্ণ বলেন-__'মাতৃকাক্রমই মহেশ্বরপ্রোক্ত, 
মার প্রন্তাহারস্ত্রসমূহ পাণিনি প্রণীত | “উক্তঃ ক্ষ বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্তোপচি- 

ক্যা” মৃত্রের টীকায় তিনি আবার কালাপকগণকে অঙ্গুসরণপূর্র্বক লিখিয়াছেন_ 
'কতে চ ক্ষকারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ক্ষকারাভাবাৎ সুপ্রসিদ্ধমাহেশ্বরবর্ণমালা- 
াতঃ। কালাপৈঃ সিদ্কপদোপাদানাৎ কল্লিতস্য পাণিনীয়বরণক্রমস্য ব্যুদাসঃ 
5:৮। বিষম উপগ্যাস। প্রনিদ্ধ বর্ণমালা জগংপিতার মুখারবিন্দ হইতে 



8৮৪ ব্যাক্বণদর্শনের ইতিহাস 

বিনিগত হওয়া! বিচিত্র নহে, কিন্ত প্রত্যাহারমৃত্রগুলি পাণিনিপ্রণীত বা পাণিনি' 

করিত হইতে পারে মা$ কারণ-_ 

(8 তাহার শিব বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। ভবিস্তপুরাণে এবং নন্দিকেশবরের 

কাঁশিকায় এ সকল নুত্র শিবনূত্র বলিয়। আচরিত হইয়াছে । নন্দিকেশবর স্পট 

' বলিয়াছেন-_“ধাতর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিচ্ঠাদীষ্টসিদ্ধয়ে”। 

(২) পাণিনীয় শিক্ষায় স্মৃত হইয়াছেন. 

'শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে। 

বাঙ সয়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাঁচমিতি স্থিতিঃ ॥৮ 

৫যেনাক্ষরসমাম্ায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। 

কন্সং ব্যাকরণং প্রোক্তং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ 0 

এস্থলে শিক্ষার ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“অক্ষরসমাম়ায়মিতি প্রত্যাহারানাহু১”। 

(৩) বর্তমানকালে মুদ্রিত অষ্টাধ্যায়ীর ১৪টী শিবস্থত্রের অব্যবহিত 

পরেই স্ৃত্রক্রম দৃষ্ট হয়-_“বৃদ্ধিরাদৈচ৯ “অদেঙ, ৭১” “ইকো গুণবৃদধী" 

ইত্যাদি। “ধন্মিণমুদ্দিশ্য ধর্মে বিধীয়তে”-_-এই শ্যায়ের বিরুদ্ধে বৃদ্ধিশব্দ প্রথমে 

উল্লিখিত হওয়ায় সুত্রটিতে বিধেয়াবিমর্শ দোষ হইয়াছে । শাব্দিক আচার্যগণ 

বলেন-__ 
“আম্ুবাস্যম্তুক্তিব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। 

ন হাসন্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কু্রচিৎ প্রতিষ্ঠতি ॥” 
( একাদশীতবধূত প্রমাণ)! 

তন্ুবাগ্যম্ অর্থাৎ উদ্দেযম্। বিধেয়াবিমর্শদোষ দুইপ্রকার হইতে পারে_পদগত 

বা! বাক্যগত। একাবলীতে বিগ্যাধর বলিয়াছেন__ 

দন বিধেয়প্রাধান্যং বৃত্তিক্তং শ্রাগল্ভতে যস্মাং। 

অবিশৃষ্টবিধেয়া ংশস্তম্মীদস্তামুদীর্ধ্যতে দোষঃ ॥ 

অন্ুবাগ্বিধেয়াংশাবুকৌ স্তাতাং বিপধ্যয়েণ যদ । 

অবিশৃষ্টবিধেয়াংশো ভবতি তদানীং তু বাক্যগতঃ 1 (৬।১-২)। 

এই দুইটা দোষ পাণিনির নিকট অবিদিত ছিল না। পাছে পদগত বিধেয়াবিমর্শ 

হয়, সেট হেতু তিনি অধিক্ষেপার্থে দাসীপত্যাদিপদের পরিবর্তে “দানা 
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পতিঃ' প্রভৃতি সমস্তপদের জন্য সুত্র করিয়াছেন--দ্যষ্ঠ্যা আক্রোশ” * 
(এ৩১১)। ইহা লক্ষ্য করিয়া! ব্যক্তিবিবেকে রাজানক মহিম ভট বলিয়াছেন_ 
“এতদাঁচার্্যস্তাপ্যন্থমতমেবেতি জ্ঞায়তে ৷ তদয়ং বৃষল্যাঃ কামুকো দাস্তাঃ পুত্র গ' 
ইত্যাদৌ কামুকাদেরাক্রোশাদপকর্ষপ্রতিপত্তয়ে সমাসেইপি বিভক্তেরলুকমাহ |” 
ইহার ব্যাখ্যাবসরে রাজানক রুচক বা রুয্যক বলিয়াছেন--“সমাসেহপি 
যদি বিভক্তি; আয়তে তদ! ন বিধেয়াবিমর্শে। যথা দাস্যাঃ কামুক ইত্যাদৌ।” 
মাবার পাছে বাক্যগত বিধেয়াবিমর্শদোষ হয়, সেইজন্য পাণিনিমুনি সুত্র 

করিয়াছেন--“অদেও গুণ$? (১1১২) সুত্রে অদ্ধমাত্রালাঘবন্যায় চিরপ্রসিদ্ধ। 

সংগ্রহকার ব্যাড়ি বলিয়াছেন--“অদ্ধমাত্র/লাঘবেন পুত্রোংসবং মগ্াস্তে 

টবয়াকরণাঃ” ৷ সেইজন্য এখনও ইহা পরিভাষামধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 
স্বতরাং “অদেঙ গুণঃ? না বলিয়! সুত্রকারের বলা উচিত ছিল--“গুণোইদেউ 9 । 
কিন্ত পাছে বাক্যগত বিধেয়াবিমর্শ দোষ হয় সেইজন্া তিনি শগোর্ীবিহিত 
দ্বায়ের মর্যাদা রক্ষা না করিয়া বলিলেন-_ “অদেউ গুণঃ” । ভাল, তবে 

“আদৈজ, বৃদ্ধিঃ না বলিয়া তিনি “বৃদ্ধিরাদৈচ” বলিলেন কেন? মহাভাষে 
হার উত্তর পাওয়া যাইবে। তথায় ম্মৃুত হইয়াছে_-“এতদেকমাচার্য্যস্ত 
মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম। মাঙ্গলিক আচার্যযো মহত; শান্ত্রোঘস্ত ম্গলার্থং 
রদ্ধিশবমাদিতঃ প্রযুঙক্তে।” কাতন্ত্রপরিশিষ্টের প্রারস্ভেও সুত্রিত হইয়াছে-. 
“বৃ্ধিরাদেশস্ত” | ইহাতে কালাপকগণ বলিয়াছেন_- 

“আদেশে নম বক্ত,মাদ্য উচিতঃ শেষে কথং নির্দ্মিত 

এদৌতাবিতি নির্িতেহপ্যভিমতে ব্যাপ্ব্যৈব বা কিং ফলম্। 

সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্বিদ্বসিদ্ধীপ স্ুন। 

্রন্থারনিবধৃপরিগ্রহবিধো বৃদ্ধি: কৃতারাবিয়ম্॥” 
যাহাই হউক, শশস্ত্রারস্তে মাঙ্গলিক আচার অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া পাঁণিনি 

হি 

* সংক্ষিগতসারে হুত্রিত হইয়াছে-__ণক্ষেপে ষঠ্যা” (সমাঁসপাদ ১৪৬)। ইহাতে 
গোমীচন্্র বলিয়াছেন__“ক্ষেপ আক্রোশ:......। ক্ষেপে গম্যমানেহমুত্তরপদভূতায়াঃ বষ্ঠ্যা অলুগ, 
ছবতি। হ্বরূপাখ্যানে তু দাঁসীপতিরিত্যেব ভবতি।” 

1 বস্ততঃ কিন্ত পপুত্রেহক্তরন্তাম্* (৬৩২২) এই হুত্রাঙ্গসারে প্দাসীপুত্রঃ* এবং 
দাস্তা: পুত্র” একার্থক। সংক্ষিপ্তদারে সুত্রিত হইয়াছে__“পুবে বা” ( সমাঁসপাদ ১৪৭ )। 

কাতন্পরিশিক্ট জীপতি স্থর করিয়াছেন--“ষ্ঠ্য] ক্রে।শে, পুতে বা” ( সগাস--১৩১৪ )। 



৪৮৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বদ্ধিসহকারে বিধেয়াবিমর্শদোষ উপেক্ষাপূর্র্ক স্মত্রপাঠের প্রথমেই বৃদ্ধিশষের 

সঙ্গিবেশ করিয়াছেন। অতএব কাতন্ত্রপরিশিষ্টের “বৃদ্ধিরাদেশস্” স্থৃত্রের ম্যায় 

ইহাই যে অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সুত্র তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য 

চৌদ্দটা শিবন্ুত্রের পর অষ্রাধ্যায়ীস্ত্রের গণনা “বৃদ্ধিরাদৈচ৮ এই সুত্র হইতেই 

আরন্ধ হইয়াছে । অতএব শিবশৃত্রগলি পাণিনিপ্রণীত হইলে তাহার 

“ৃদ্ধিরাদৈচ”স্মত্রে বিধেয়াবিমর্শদোষ স্বীকৃত হইত নাঁ। 

(8) পাণিনির বন্ৃপূর্বের শাকটায়নমুনির খক্তন্ত্রনামক সামবেদীয় 

শ্রাতিশাখ্যের আঁবি9াব হয়। ইহার প্রারস্ডেও প্রত্যাহারস্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সেইজন্য এ সকল স্ূত্রসস্বন্ধে নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন__""*"**এবং চায়মুপ- 

দেশঃ পাণিনেরন্যকৃত ইতি...” ( লঘুশবেন্দুশেখর-প্রত্যাহার সৃত্রীয় ব্যাখ্যা )। 

খক্তত্ত্র এখনও ছুল্পভ নহে। ইহা ব্যতীত শকটি-শাকটি-শাকটায়নাপ্রো্ 

রিমুনিব্যাকরণেও এরূপ অক্ষরসমায়ায় ছিল বলিয়া শুনা যায়। ইহা 

কেবল জনশ্রুতি নহে, কারণ উক্ত ব্যাকরণের “এ্মস্তাভডঃ, এই গুণাদিক স্ৃত্রে 

শিবসৃত্রজাত এম্প্রত্যাহার অগ্ঠাবধি তৃষ্ট হইয়া থাকে। গার্গ্যগালবাদির 

ূর্ব্বে 'নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থা হেতবো যথ। কলৌ পারাশরী স্মৃতি 

এইপ্রকার নিয়মবশতঃ শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এক সময়ে বর্তমান পাণিনি- 

স্মৃতির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অন্ধস্থত হইয়াছিল। 

(৫) শাকটায়নের বপূর্ব্ এন্দরব্যাকরণে ইন্্ও প্রকারাস্তারে শিবসৃত্রের 

উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপমন্ত্যু কাশিকাতত্বিমশিনীতে লিখিত 

আছে--ঞতথা চোক্তম্ ইজ্জ্েণ 'অস্ত্যবর্ণসমুডুতা ধাতবঃ পরিকীপ্রিতাঃঃ ইতি।” 

ইন্দ্র যদি শিবস্থত্রের উল্লেখ করেন তাহা! হইলে মাহেশ ব্যতীত অন্য কোথাও 

তাহাদের আকরসন্ধান যুক্তিসঙ্গত নহে। 

(৬) ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শ্রুতিস্মৃতির গ্ায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণে কতকগুলি 

শিবস্ুৃত্রের পাঠাস্তর হইয়াছে। কারণ সৌবরসম্প্রদায়ের “এষ এবং 'শষ্সয়” এই 

দুইটা লুত্রস্থলে পাণিনিসম্প্রদায়ে "86১ এবং 'শিষসর, এই ঢুইটা সুত্র দৃষ্ট হইয়া 

থাকে। সেইজন্ত আমরা এখনও ফিট্ম্ৃত্র দেখিতে পাঁই__«ইগন্তানাং চ দ্যা 

“জনপদশবাানামবন্তানাম্” “হয়াদীনামসংযুক্তলাস্তানামন্তঃ পূর্বং বাঁ ইত্যাদি। 

এই সকল ফিটমৃত্র দেখিয়া চত্দ্রগোমী লিখিয়াছেন__ এফ প্রত্যাহার: 

ূ্বব্যাকরণেষপি স্থিত এব। অয়ং তু বিশেষ 'ধি'তি যদাসীং ৩ 
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'ইউজি'তি কৃতম্। তথাহি 'লঘাবন্তে ছ্য়োশ্চ বহবযো গুরুঃ' তিণধান্তানাং ত 

ছাধামি'তি পঠ্যতে |” ইহাতে বল। হইতেছে যে, পাণিম্তাদি পরবর্তিবৈয়াকরণগণ 
তংপূ্ববর্তিব্যাকরণসমূহের “এগ্ষ+ এই প্রাচীন প্রত্যাহারস্ুত্রটার পাঠাস্তর 
করিয়াছেন। অতএব চক্দ্রগোমীর মতেও পাণিনির বনুপূর্ব হইতে শিবস্থৃত্রের 

প্রচলন হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় পাণিনিকে শিবস্ৃত্রের প্রণেতা বল৷ 

যায় না কিংবা শিবস্ুত্রীয় বর্ণক্রমের জন্য তিনি প্রষ্টব্য হইতে পারেন না। 

চন্দ্রগোমীর কথায় মনে হয়) পাণিনি যেন গ্রাচীন শিবস্ৃত্রের পাঠান্তর 

করিয়াছেন। আমাদের মতে তাহার সম্প্রদায়ে এ সকল স্বত্রের যেরূপ পাঠ 

প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি লইয়াছেন। 
(৭) ভবিষ্যপুরাণের মতে পাণিনি মুনি শিবস্বত্রসমূহ শিবপ্রসাদে লাভ 

করিয়াছিলেন। তথায় লিখিত আছে-_- 

“অষ্টাবিংশদিনে রুদ্রে। বরং ব্রহি বচোইব্রবীং ॥ 

যদি প্রসম্ধো দেবেশ বিষ্ভামূলগ্রদো ভব। 

পরং তীর্থ, হি মে দেহি দ্বৈমাতুরপিতুন মঃ ॥ 
ইতি শ্রত্ব। মহাদেবঃ সুত্রাণি প্রদদৌ মুদ]। 
সর্বববর্ণময়ান্যেব অইউণাদি-শুভানি বৈ॥ 

রং সং সং 

ইত্যুক্তবাহস্তর্ঘধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ। 
সত্রপাঠং ধাতৃপাঠং গণপাঠং তখৈব চ। 
লিঙ্গসুত্রং তথা কৃত্ব। পরং নির্ববাণমাপ্তবান্॥” 

(২য় খণ্ড ৩১ অ০-২৭৯পু)। 



জীত্দ্রন্ান্ষিন্্রণ 
বর্মণ তু ততঃ পশ্চাৎ সর্ববং বিজ্ঞায় যোগতঃ। 

দেবানাং গুরবে কিঞ্চিৎ গ্রভাষিতমিতি স্থিতিঃ ॥ 

দিব্যং বর্ষসহত্রং হি সুনাসীরায় ধীমতে। 

শবপারায়ণং সম্যক্ প্রোবাঁচাথ বৃহস্পতিঃ ॥ 

সুরাণামন্থরোধেন তত প্রন্ত্ং স্থৃতং পুর।। 

ইন্ত্রেণ বাঁধুনা সাদ্ধং প্রাপ্য মোমং যথান্থথম্॥ 

ভরদ্বাজে। মুনিশ্রেষ্ঠ এন্ত্রং শ্রত্! পুরন্দরাৎ | 

প্রোবাচ শান্দিকং তত্বং মুনিভ্যত্তদনস্তরম্ ॥ 

পাণিনির বহুকাল পূর্বে মহধি শাকটায়নের খক্তন্ত্রে স্থৃত হইয়াছে_ 
“যথাচাধ্য। উচুত্রন্গ! বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিস্ত্রায়েন্দ্রে ভরদ্বাজায় তরদাজ 

খষিভ্য খষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খবিমমক্ষরসমায়ায়মিত্যাচক্ষতে। ন ভুক্ত ন 
নক্তং প্রব্রয়াদ্ ত্রন্মরাশিরিতি চ ব্রন্মরাশিরিতি চ।৮ (৩ পৃণ লাহোর *)। 
অতএব ব্রহ্ম। দেবুর বৃহম্পতিকে, দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্তুকে, 
দেবরাজ ইন্দ্র গুরুপুত্র ভরঘ্বাজকে, ভরদ্বাজ খধিগণকে, এবং খধিগ্ণ 
্রাহ্মণদিগকে শব্দত্রহ্মসন্বন্ধীয় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ কথা মহুধি শাকটায়নের 

নহে। তিনি আচার্ধ্যপরম্পরা যাহ! শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন। তাল, 

ব্রহ্মার গুর কে? এ কথা আর আচাধ্যগণকে জিজ্ঞাসা কর! সম্তবগর গঠে। 

কারণ এরপ প্রশ্ন করিলেই তাহারা বলিবেন__মমুর্ধ। তে বিপতিত্ততি'। অথাং 

ইহাতে অনবস্থানদোষ দুর্বার হইয়৷ পড়িবে। মুণ্ডকে আত্্রাত হইয়াছে_- 

“ত্রহ্ম। দেবানাং প্রথমঃ সম্বভৃব বিশ্বস্ কর্তা ভূবনস্য গোস্ত । 

স্রন্মবিষ্ঠাং সর্ব্ববিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠামথ্ববায় জ্েষ্টপুত্রায় প্রাহ।॥” 

ঠিক কথা। সর্ব্ববিৎ সর্বশক্তিমান পরমেঠিগুর ত্রদ্মাবিষুমহেশ্বরের আবার 

গুরু কে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন-_“ঈশ্বরাণাং হিরপ্যগর্ভাদীনাং বর্তমান" 

কল্পাদৌ প্রারর্ভব্তাং পরমেশ্বরা্গৃহীভানাং সুগুপ্রবুদ্ধবৎ ক্পাস্তরব্যবহারাঃ' 

সন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ আতিঃ--যে। ক্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যে! বে 
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বেদাংস্চ প্রহিণোতি তন্মৈ' ৮ £ (১1৩৩০, ১18১ স্ৃত্রীয় শারীরকভাষ্য )। 

মরতএব ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যা দিসম্পন্ন স্বয়ংপ্রভ ত্রহ্মাদির গুরুকল্পন! সঙ্গত নহে। 

পিতামহ বৃহস্পতিকে শবশাস্ত্রের সকল তত্ব প্রদান করেন নাই। যাহা 

দিয়াছিলেন তাহাও বৃহস্পতির নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র বহুকালেও আয়ত্ত 

করিতে পারেন নাই। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন_-“বৃহস্পতিরিন্ত্রায় দিব্যং 

ব্ধসহম্বং গ্রতিপদোক্তানাং শব্ধানাং শব্পারায়ণং প্রোবাচ নাস্তং জগাম” 

( মহাভায্যধৃতপ্রমাণ )। তবে ইন্দ্র যাহা পাইয়াছিলেন তাহা পাণিনির তুলনায় 

অনেক অধিক। সেইজন্য প্রাচীনদের গাথা আছে__ 

“সমুদ্রবদ্ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দকুস্তোদ্ধরণং বৃহম্পতো। 
তদভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রকিদুৎপতিতং হি পাণনৌ ॥” 

বৃহন্পতির নিকট অধ্যয়ন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইন্দ্র তাহার 

নিকট অধ্যয়ন করিয়া শব্দশান্ত্রে বিশেষজ্ঞ হন। সেইজন্য দেবগণ ত্বাহাকে 

মগ্ত্রাদির বিশ্লেষণ করিতে বলেন। ইহা! লইয়া তৈত্তিরীয়সংহিতার এন্দ্রবায়- 

রাঙ্মণে আম্মাত হইয়াছে__“বাগ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমক্রবন্গিমায়ো 

বাচং ব্যাকুর্বরবতি। সোহব্রবীৎ। বরং বৃণে। মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ 

গৃহ্যাতা ইতি। তন্মাদৈক্্রবায়বঃ সহ গৃহ্াতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোইবক্রম্য 

ব্যাকরোং। তন্মাদিয়ং ব্যাকৃত। বাগগ্তে।”৮ (তৈৎ সৎ ৬৬।৪৭)। ইহার 

বাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্ধ্য লিখিয়াছেন__“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতমিত্যাদিবাক্ 

ূর্বস্মিন্কালে পরাচী সমুদ্রাদিধ্বনিবদেকাত্মিক। মতী অব্যাকৃতা প্রকৃতি; গ্রত্যয়ঃ 

পদং বাক্যমিত্যা্দিবিভাগকারিগ্রস্থরহিতাইহসীং ৷ তদানীং দেবৈঃ প্রাথিত ইশ 

একস্সিক্সেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্ত চ মোমরসগ্রহণরূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং 
বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগং সর্বত্রাকরোৎ। তস্মাদিয়ং 

বাগিদানীমপি পাণিষ্তাদিমহরধিভি ব্যাক্কতা সর্ব; পঠ্যত ইত্যর্ঘঃ” ইন 
দেবতাদিগের অস্ুরোধে শব্দাধিকারে যাহ। বলিয়াছিলেন তাহাই এন্দরব্যাকরণ। 

ধন্দ্ব্যাকরণ আমর! দেখি নাই এবং কতদিন পূর্বে উহার লোপ হইয়াছে 
তাহ! এখন বলাও কঠিন। এমন কি, পাণিশ্যাদির গ্রস্থেও উহার নাম পাওয়া 
যায় না। কারণ এ্রন্তরব্যাকরণের উপদেশ্ঠ বিষয়সমূহ পরবস্তিকালে ভারদ্বাজাদি 

যাকরণে প্রবিষ্ট হওয়ায় 'যখোত্বরং সুনীনাং প্রামাণ্যম্” এই স্তায়ানুারে উহার 
মার কোনও স্বতন্ত্র ছিল না। কিন্ত এ নামে যে একখানি ব্যাকরণ ছিল 

ঙং 



্ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা্ 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রন্থ ছিল বলিয়াই চিরকাল উহার গ্রসিদ্ি 

চলিতেছে, যেমন-_ 

(১) নন্দিকেশ্বরস্থৃত “কাশিকা'বৃত্তির “তত্ববিমশিনী'ব্যাখ্যায় ভগবান 
উপমন্যু বলিয়াছেন_-“তথা চোক্তমিন্দ্রেণ--অভ্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা। ধাতব; 
পরিকীত্তিতাঃ? ইতি ।৮ 

(১) নানার্থশবরত্বে কবিসম্রাট কালিদাস বলিয়াছেন, মহাভাষ্য অধায়ন 

ন। করিলে ইন্দ্রাদিপ্রোক্ত শব্দরাশি অধিগত হইতে পারে না এবং উক্ত গ্রন্থে 
টাকাকার নিচুলকবি কর্তৃক এ কথা সমধিত হইয়াছে। 

(৩) বররুচিপ্রণীত এন্দ্রনিঘণ্ট,র প্রথমে লিখিত আছে-_ 

পূর্ববং পদ্মতৃব। প্রোক্তং শ্রতেন্দ্রেণ প্রকাশিতম্। 

তদ্বুধেভ্যো বররুচিঃ কৃতবানিন্দ্রনামকম্ ॥' 

6৪) কাত্যায়নের বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে স্মৃত হইয়াছে--র্থঃ পদম্ 
এবং নিরুক্তের খঞ্জর্থব্যাখ্যায় ছুর্গাচাধ্য বলিয়াছেন_-“অর্থঃ পদমৈন্দ্রাণাম্। 

ইহাতে মনে হয়, 'অর্থ; পদম্*__ইহা! এন্্ব্যাকরণের একটা স্ৃত্র। 

(৫) ৭ খুষ্টশতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ তাৰ 

আসিয়। শুনিয়াছিলেন যে, প্রথমে ইন্দ্রকর্তৃক ব্যাকরণের নিয়মসমূহ প্রবর্িত 

হয় এবং তাহার অনেক পরে শিবগ্রসাদ লাভ করিয়া পাণিনি উৎসর্গাপবাদমু 

'শব্দানুশাসন'* করিয়াছেন (18৮৮৪ ৬৪০1) 01)520৮ )। 

(৬) ১৩ ধৃষ্শতাব্দীয় হরচরিতচিস্তামণিতে জয়দ্রথ লিখিয়াছেন__ 

“এন্দ্রং ব্যা')রণ, নষ্টং সমগ্রং চাতধদ্ ভূবি। 

ততো বররুচি ছুঃখং বিষ্তাবিরহিতে| দধে ॥' 

(৭) ১২ খুষ্টশতাবীয় করথাঁসরিংসাগরে ফোমদেব বলিয়াছেন 
“তেন প্রনইইসৈত্দ্রং তদস্মদ্ব্যাকরণং ভূবি” (৪র্থ তরঙ্গ )। 

সম্ভবতঃ গুণাট্যের বৃহতকথান্লারে এ সকল বিবরণ হরচরিতে ৫ 

কথাসরিংসাগরে উপনিবন্ধ হইয়াছে। 
টিরারিাঠি রদ রোযা গাারারাররারারারা ররর রর. 

& মছ্ুংহিতার ভা্তকার ৯ ধৃষ্টশতান্ীয় মেধাতিথি লিখিয়াছেন-_"তথা হি গগবণ 
পাণিনিরনক্ৈব গ্রয়োজনম্ 'অথ শবাজশীসনম্ ইতি হুত্রসন্ধর্তমারভতে” (১১)। 
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(৮) বৈষ্ণবদের শ্রীতত্বনিধিতে স্মৃত হইয়াছে__ 
“এীন্রং চান্দ্র কাশকৃস্ং কৌমারং শাকটায়নম্।! 
সারম্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্ ॥” 

(৯) কবিকল্পদ্রমে বোপদেব গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 

দইব্্রশন্দ্র কাশকৃৎন্নাপিশলী শাকটায়নঃ। 
পাণিন্তমরজৈনেন্্। জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্বিকাঃ ॥” 

(১০) সারম্বত প্রক্রিয়ায় 'অন্ুভূতিম্বরূপাচাধ্য লিখিয়াছেন__ 

“ইন্দাদয়োইপি যন্তাস্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ | 
প্রক্রিয়াং তন্ত কৃসস্ ক্ষমো বক্ত,ং নরঃ কথম্॥৮ 

(১১) শা)6 1007% 3010001 01 9809100 01101000218 নামক 

গ্রন্থে 1), 4.0. 30100] মহোদয় ১৮৭? খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, এন্দব্যাকর্ণ 

ুপ্ত হইলেও 'তোলকাপিয়ম্ঠনামক তামিলব্যাকরণে উহার অনেক 

শবতাদবোধক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । | 

(১২) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন__“[61098 91900 

100) 9010 11706 1100:0 00 [00100809009 00111 10 90০ 09 

00109 00101)0 1])650 £01010018) 19 01591) 00 4১100 ৪011001, [0 270101 

801] 0110)15 90110011009 00110 0071) 0 109. 10100 0119 [0017৮ 01 

|॥২ 90100], 01126 19 0:01, 19 000 [0000 01190) 16 ৮0৪ 079 

0100১088118, 200 2160110092৮ 00 19 90189, 105 

॥0110101201:6 15 19100 00 1059 2010 101700069 100 000 79 

0); 1100):81081]) 1110. 61030 01 [১1101) 200 00 ৪01)9600901 801)0015, 

২9 70008200153 9০০1) 10 1) 016 00101 010:68017661%98 01 (1015 

১0001, 7306 (006 00 106 00016 8৪ 016) 2:69 1706 0:9761893 0৮ 

[01010015) ( দয, 0093, 0, তে) ) 

পরাত্বিকগণ বলেন, পাপিনিতে শিবনৃত্রের ম্যায় কৌমারে “সিদ্ধো বর্ণসমায়ায়ঃ” 
'ভত্র চতুর্দশাদৌ ম্বরাত ইত্যাদি এীন্্রনত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাহাদের 
মতে এন্দ্রব্যাকরণের ভবন্ত্যাদিসংজ্ঞাও কাতন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে । এ সকল কথা 

নিতান্ত অমূলক নহে। কারণ পুরাণ হইতে এঁন্দ্ের মে সকল সংজ্ঞা ও বছনাদি 
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পাওয়া যাঁয় তৎসমুদ্রায় খক্প্রাতিশাখ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং খক্প্রাতিশাখ্যের 

অনেক বচন শার্ববন্মিক স্ৃত্রের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে । 

হরচরিতাদি কথাগ্রস্থ হইতে জান! যায় যে, বররুচিকাত্যায়ন এন্দ্রব্যাকরণ 

পড়িবার পর পাণিনিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা! নিশ্চয়সহকারে বলা কঠিন। 

তবে কখনও কখন তিনি পাণিনিবার্তিকে অচ. হল্ অকৃ লট্ লু. প্রতি 

স্থলে যথাক্রমে স্বর ব্যঞ্জন সমানাক্ষর ভবস্তী অগ্ঠতনী প্রভৃতি এন্দ্রসংঙজ। 

প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন_“বর্তমানে লট” (৩২১২৩) স্বত্রের বাঙিকে 

তিনি লিখিয়াছেন-_-“প্রবত্বস্তাবিরামে শিল্তা ভবস্ত্যবর্তমানত্বাৎ: | ইহার 

প্রদীপে কৈয়ট বলিয়াছেন--“তবস্তীতি লটঃ পূর্ববাচার্ধ্যসংজ্ঞা” | ইহা যে 

ূর্বাঁচার্ধযসংজ্ঞ! তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত সে পূর্ববাচার্য্য এন্দ্রসম্প্রদায়ের। 

ভাল, কাত্যায়ন যদি সম্পূর্ণ এন্্ব্যাকরণ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে 

পাঁণিনির অষ্টকে উহার উল্লেখ নাই কেন? এরূপ বিরোধের সামগ্জস্ত করিবার 

জন্য মনে হয়, কাত্যায়ন সম্পূর্ণ এন্দ্রব্যাকরণ পড়েন নাই, তবে নানাবিধ 

প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থে এন্দ্রের যে সকল সংজ্ঞা সুত্র বা বচনাদি পাওয়। 

যাঁয় তাহা দেখিয়াই তিনি পাণিনীয় বান্তিকপাঠে এরূপ সংজ্ঞ| প্রয়োগ 

করিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন, এন্্রব্যাকরণ নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কিন্তু দেবরাজ 

ইন্দ্রের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না । তাহাদের মতে উপমন্থার 

প্রপিতামহ, বন্থুর পিতামহ, এবং পৈলশিত্ ইন্দ্রপ্রমতির পিতা৷ বাগিক্রঃ 

এন্্ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতস্থিত অন্ুশাপনপর্বের্বর ৮ অধ্যায় 

বাণিন্দ্রা্দির উল্লেখও পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে__ 

«প্রকাশ্য চ বাগিন্দ্ে। বভূব জয়তাং বরঃ। 

তস্তাত্বজশ্চ প্রমতি বেঁদুবদাপারগঃ ॥” ইত্যাদি। 

বাগিন্দের প্রপৌত্র উপমন্ু একজন স্মৃতিকার। যাঁজ্বন্ধীয় মিতাক্ষরায় 

বিজ্ঞানেশ্বর এবং গৌতমধর্মনুত্রীয় মিতাক্ষরায় হরদত্বমিশ্র তাহার নাম করিয়াছেন। 

প্রান্ধিকপ্রবর সীতানাথপ্রধানের মতে তিনি জনমেজয়ের সামসময়িক ছিলে” 

(000701085 01 40010 [10018 (99769109198 18191) 00. 170 701 

$77)। যাহাই হউক, আমরা শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া দেবরাজ 
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ইন্সের কর্তৃত্ব বলিয়াছি, কিন্তু গ্রন্থ যখন প্রসিদ্ধিমাত্রে পর্ধ্যবমিত হইয়াছে 
তখন আর এ সম্বন্ধে বিবাদ করা নিশ্রয়োজন। 

দিগম্বরসম্প্রদায়ে একখানি এন্দরব্যাকরণের কথা শুনা যায়। তাহার! বলেন, 
জ্রিনের অর্থাং মহাবীর বর্ধমানের মুখারবিন্দ হইতে তাহার প্রিয়শিষ্য ইন্দ্রভৃতি 
গৌতম ব্যাকরণমন্বন্ীয় যে উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহাই ীন্দ্ব্যাকরণ। 
বৃহংখরতরগচ্ছীয় সময়সুন্দরস্রি তদীয় কল্প্ত্রটীকায় লিখিয়াছেন-__ 

প্যদিজ্রায় জিনেন্দ্রণ কৌমারেইপি নিরূপিতম্। 
এন্দ্রং জৈনেন্দ্রমিত্যেতৎ প্রাঃ শব্দানশাসনম্॥” 

শাকটায়নীয় শব্দাম্ুশাসনের “জরায়। উষিত্দরস্তাটি” ( ১/২।৩৭) স্ৃত্রে ইন্দের নাম 
আছে এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণে “জরায়া উ*চ৮ বলিয়া একটী শৃত্রও পাওয়। যায়। 
শাকটায়নের অমোঘবৃত্তি সংক্ষেপ করিবার জন্য যক্ষবন্্াচার্ধ্য চিন্তামণি, নামে যে 
লঘুরৃপ্ধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতেও ইন্দ্রের নাম গৃহীত হইয়াছে। তিনি 
লিখিয়াছেন-__ 

“ইন্চন্্রাদিভিঃ শবৈ ধহক্তং শবলক্ষণমূ। 
তদিহাস্তি সমস্তং চ যন্নেহাস্তি ন তত কচিং॥” 

মতএব এসকল স্থলে ইন্দ্রশবদ্বারা মহাবীরের শিবা ইন্দ্রভৃতি গৌতম 
লক্ষি হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ বলেন--1110 10701001110 15 

100161 110105 07052. অর্থাৎ পৃজার নিমিত্তই ইন্দের নাম গৃহীত হইয়াছে। 
পিচিত্ি নহে। কারণ ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জৈনদের পদ্পুরাণ প্রণয়নপূর্বক রবিষেণ 
টাকে বর্ধমান-ইন্্র তির সংবাদে বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণের ন্যায় জৈনেন্্রব্যাকরণ 
এধন€ বি্কমান আছে এবং কিংবদন্তী যাহাই হউক ন| কেন, সম্প্রতি 
গ্ানথিকগণকর্তৃক উহা! ৫-৬ খুষ্টশতাব্দীয় দেবননিপ্রণীত বলিয়া নিঃসন্দেহে 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তৈত্বিরীয় সংহিতায় বা মহধি শাকটায়নের 
ক্তদ্বে যে ইন্দ্রের উল্লেখ আছে তাহার সহিত জৈনেন্দ্রব্যাকরণের কোনও 
ন্বন্ধ থাকিতে পারে না। 

বৌদ্ধমন্প্রদায়ে একখানি এন্্রব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা 
ধিধমধৃষ্টশতাবীতে ইন্দরঞবাপরপর্ধ্যায় ইন্দ্রগোমিকর্তৃক প্রণীত হয়। কেহ কেহ 
লেন, এই গ্রন্থে প্রাচীন এন্দ্রের অনেক সংজ্ঞা স্থত্র ও বচন উপনিবদ্ধ ছিল। 



৪৯৪. ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 

লাম! তারানাথ বলেন, পাণিনিমতে চান্দরের ম্যায় ইন্দরগোমীর এন্দ্রমতে শর্কাবন্ার 
কাতম্র প্রণীত হয় (ড882116দ এবং ি01016100)। তদন্লারে কীথ মাহে 
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বিশ্বপ্রকাশের পরিশিষ্টস্থানীয় শব্'ভেদপ্রকাশের টীকায় ১৫৯৮ খুষ্টাবে জৈনপত্তিত 

জ্ঞানবিমলগণিমহোদয় “সিদ্ধিরমুক্তানাং রূঢ়েঃ৮ এই স্বত্রটাকে ইন্দ্রগোমিগ্রীত 

এন্দ্রব্যাকরণের প্রথমস্থত্র বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কাতান 
“লোকোপচার।দ গ্রহণসিদ্ধি” (সন্ধি ২৩) এই স্ৃত্রের জন্য শর্বববন্মা এবং 

হৈমব্যাকরণের “সিদ্ধিঃ স্যাদ্বাদাল্লোকাং” (১১২৩) এই সুত্রদ্ধয়ের জন 

হেমচন্দ্র ইন্্রগোমীর নিকট খণী। তবে ইন্দ্রগোমী যদি আমাদের প্রাচীন এন 
হইতে স্বত্রটী গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কেহই তাহার নিকট খণী নহেন। 

শুন! যায়, ইন্দ্রগোমীর এন্দ্রব্যাকরণ উপজীব্য করিয়! নালন্দার অধ্যাপক চন্দ্রকী্ি 

'সমস্তভদ্রঁ নামে একখানি পছ্যময় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সমস্ততদ্র নামে 

একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ৩ খুষ্ট শতাব্দীর শেষে নালন্দায় অধ্যাপকতা করিতেন। 

সম্ভবতঃ তাহারই কোনও ব্যাকরণ ৪-৫ খু শতাব্দীয় চন্দ্রকীত্তি কর্তৃক 

গ্রতিস-স্কৃত বা পরিশোধিত হওয়ায় উহ! চন্দ্রকীত্তির ব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থের অনেক গ্লোক কেবল দৌর্সবৃত্বিতে 

বা দৌর্গ-টাকায় নহে, মূলের সমাসতদ্ধিতপ্রকরণেও প্রবেশ করিয়াছে। 

এ জন্প্রদায়ের মতে 'অভিধানলক্ষণা হি কৃততদ্ধিতসমাসাঃ, এই ন্যায়! 

শর্বববন্মার কাতন্ত্রে কেবলমাত্র সন্ধি নাম কারক এবং আখ্যাত উপদিষ্ট হয় এবং 

তারপর কোনও সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্পিবেশদ্বারা কালাপকগণ গ্রন্থে 

ন্যুনত! পুর্ণ করিয়াছেন। দৌর্গগণ অবশ্ঠ 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাদিরভিধানামুদারত! 

এই ম্যায় বলিয়া কেবল কৃংপ্রকরণের অশার্ধববন্মিকত্ব স্বীকার করেন, কিন্ত 
এ সম্প্রদায় ত্তাহাদিগকে 'ন হি কুকুটাদেরেকদেশো ভোগায় পচ্যত একদেশস 

প্রসবায় কল্প্যতে বিরোধাং এই কথা বলিয়া কৃংপ্রকরণের এন্দরমূলকদ্ব এব 

সমাসতদ্ধিতের “সমস্তভদ্র'মূলকত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। ইল্দ্রগামীর বা 

ন্দ্রকীত্ডির গ্রন্থ বহুদিন পূর্বে ভিরোহিত হইয়াছে। 
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বৃহদ্বৃত্তির স্যাসে হেমচন্দ্র প্রায়শঃ ইন্দ্রগোমীর সঙ্গে কালাপকের এবং 

সিংহের সঙ্গে শ্রুতপালের নাম করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ছুর্গসিংহের 

তায় শ্রুতপালও যেন একজন ব্যাখ্যাকার। কলাপের নিষ্ঠায়াং ৮ (কৃৎ ৪১) 

এবং 'বৃংহেঃ স্বরেইনিটি বাঁ (কৃৎ ৬৮) এই ছুইট স্ুত্রের টাকায় ছুর্গাসিংহ 

শ্রতপাঁলের নাম করিয়াছেন। লেখা দেখিলে মনে হয়, এই ছুইটী স্ুত্রের উপর 

শ্রতপাল যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই যেন উদ্ধত হইয়াছে। ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ 

হইতে কৃংসথত্র যদি কলাপে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে শ্রুতপাল কি উহার 

বৃত্তি লিখিয়াছিলেন? আবার জৈনগণ বলেন, তিনি দেবনন্দিপ্রণীত ধাতুপাঠের 

্যাধ্যাকার। একজন ব্যক্তি কি ছুইটা সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিবেন! ইহা! 

অবশ্য অত্যন্ত বিচিত্র নহে। কারণ শুনা যায়, দেবনন্দী পাণিনির উপর 

ক্ষপণকন্যাস” (77869) এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উপর কক্ষপণকব্যাকরণমহান্যাস' 

(তত্তপ্রদীপ ) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বররুচিকেও অনেকে কাতন্তরবৃত্তিকার এবং 

অন্টাধ্যায়ীবৃত্তিকার বলিয়া থাকেন। নবদ্বীপের কাশীনাথ বিদ্ভানিবাস 

মার্বতসত্রের ভাষ্যকার এবং মুগ্ধবোধের টাকাকার বলিয়। প্রনিদ্ধ। 

১৭ খুষ্টশতাবদীয় সর্বববিষ্ঠানিধান কবীন্দ্রাচাধ্যসর্ষতীর সুটীপত্রে 

ন্রব্যাকরণের উল্লেখ আছে। ১৭ খুষ্টশতাব্দীর বনুপূর্ব্ব আমাদের এন্দ্ব্যাকরণ 

ব৷ বৌদ্ধদের খন্দরব্যাকরণ তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং কবীন্দরচাধ্যসরস্বতীর 

নিকট 'ন্্রব্যাকরণ” নামে কি গ্রন্থ ছিল তাহা অনুসন্ধেয়। ১৬ খুষ্টশতাব্দীয় 

কানত্ত্প্র্দীপে পুণ্তরীক বিগ্াসাগর লিখিয়াছেন-_-“অযাচিতারমিত্যাদিপ্রয়োগো* 

ইনাধুরেব সাচারস্ত স্মৃতিতো ছুর্ধলত্বাদিতি ইন্দ্রমিশ্রেণোক্তম্, তত্তুচ্ছমেব? 

(২৪1১৩)। পুণুরীকের পূর্বেব ১২ থুষ্টশতাবীয় হেমচন্দ্রস্বরি বৃহঙ্স্যাসা দিগ্রন্থে 

বহুবার ইন্দ্রমিশ্রের নাম করিয়াছেন। ইন্দ্রমিশ্রকৃত ব্যাকরণের নাম জানা নাই, 

কিন্তু মনে হয়, ইহার ব্যাকরণই ককবীন্দ্রাচাধ্যস্থচীপত্রে “ন্রব্যাকরণ নামে 

উল্লিখিত হইয়াছে । যাহাই হউক, আমরা এখন এন্ড্ব্যাকরণ নামে কোনও 

্রন্থই দেখিতে পাই না। 



ভ্ভাগএ্ীন্ন ব্যান্কিল্ললি ॥ 
উজ্জঞহার ততঃ শব ঞ, শাস্ত্রতো ভাগুরি মুনি; | 

ভরদ্বাজের পর এবং ভাগুরির পূর্বে কোন্ কোন্ শার্দিকমুনির আবিঙাব 

হয় তাহা বলা কঠিন। তবে ভাগুরি যে একজন অত্যন্ত প্রাচীন শািক এবং 

বৈয়াকরণিক মুনি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পাঁণিনির পূর্বে নিরুক্ত- 

ভাষ্যকার যাস্ক নৈরুক্তবৈয়াকরণ কাথক্যমুনির সামসময়িক | কাথক্যের বৃহাদোবতায় 

তাগুরির নাম পাওয়া যায়। তথায় ম্মুত হইয়াছে_- 

“পরাশ্চতত্রো যত্রেতি ইন্দ্রোলুখলয়োঃ স্বতিঃ। 

মন্তেতে যাস্ককাথক্যাবিন্দ্রস্তেতি তু ভাগুরিঃ ॥” 

যাস্ক কাথক্কাদি মুনিগণ যাজ্ঞবস্ক্ের পরবর্তী। ভাগুরি কিন্তু তাহার পূর্ববধন্তী। 

পাঁণিনির 'পুরাণপ্রোক্তেষু ত্রান্মণকল্পেষু স্ুত্রের শ্যাঁয় সংক্ষিপ্তসারেও নুত্রিত 

হইয়াছে--“খফেরযাজ্ঞবন্ধ্যাদে ব্রাহ্ষণে” (তদ্ধিত ৪৫৪ )। ইহার টাকায় গোয়ী- 

চন্্র থাসনিক লিখিয়াছেন__“যাজ্ঞবস্ক্যাদিব্যতিরিক্তাবৃষিবাচকাদ ব্রাহ্মণ বা 

বিহিতঃ প্রোক্তপ্রত্যয়ন্তদধ্যেতৃতদ্বেদিতৃবিষয় এব ভবতি। শাট্যায়নী ভাগুরী 

এতরের়ী"'':1৮ আুতরাং গোয়ীচন্দ্রের মতে শাট্যায়নাদির হ্যায় ভাগুরি একক্জন 

সুপ্রাচীন খষি। প্রক্রিয়া গ্রসাদে বিট্ঠল স্বামীও ভাগুরিকে খধি বলিয়াছেন_ 

( প্রক্রিয়া কৌৎ ৩১৭ পৃ* ১ম খণ্ড, বোম্বাই স)। আবার জৈমিনিগৃহাম্্রর 

তর্পণপ্রকরণে যে ১৩ জন খধির উদ্দেশে তর্পণ করিবার বিধান আছে 

তাহাদের মধ্যে ভাগুরি অন্যতম । তথায় স্মৃত হইয়াছে-_“রাণায়নিঃ সাত্যমুগ্রি 

দুর্ববাসা অথ ভাগুরিঃ '**"" ইত্যাদি। প্রমাণটা চরণব্যুহের টাকায় মহিদা 

কর্তৃক উদ্ধত হইয়াছে। অুত্রন্ষণ্যশান্িপ্রণীত গোঁভিলগৃহাকর্মগ্রকাশের 

নিত্যান্নিক প্রয়োগেও রাণায়নি সাত্যমুগ্রি ব্যাস ভাগুরি প্রভৃতি নাম দঃ 

হইয়া! থাকে। 
কেহ কেহ ডাগুরিকে মার্কগেয়মুনির সামসময়িক বলিয়া মনে করেন। 

ইহ! অসঙ্গত নহে। কারণ সপ্তশতীর-_ 

“মেধাশ্চ ফথয়ামাস নুরথায় সমাধয়ে। 
সা কথা কথিতা পশ্চাপ্মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরো ॥ 
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তামেব কথয়ামান্তুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি । 
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ড় বিধিকা! মতাঃ ॥৮ 

এই যট্সংবাদ দ্বারা তাহাদের মতবাদ সমধিত হইয়া থাকে। আবার বিষ্ুপুরাণে 
শুত হইয়াছে যে, ভাগুরিমুনি স্বায়ন্ভৃবমন্তথুর বংশধর প্রিয়ব্রতের নিকট হইতে 

বিষ্ুগুরাণ পাইয়া! স্তবমিত্রকে প্রদান করেন। স্তবমিত্র মার্কগেয়ের প্রায় 
মামমময়িক। 

ভাগুরি মুনি ত্রিকাগুনামক কোষ করিয়াছেন। ইহ! ভাগুরিগ্রধীত কি 

না তাহা লইয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। 

কারণ “শিবশমরিষ্টব্য করে” (৪181১৪৩ ) ত্ত্রীয় ভাষাবৃত্তিতে ১২ খুষ্টশতাব্দীয় 

পুকষোত্তমদেব লিখিয়াছেন_-“অমী শব্দাশ্ছিন্ৰিসা অপি কচিদ্ ভাষায়াং প্রযুজ্যস্ত 
ইতি ত্রিকাণ্ডে ভাগুরিনিবন্ধনাৎ।৮ ইহার ব্যাখ্যায় স্ষ্টিধর আচার্য 
বলিয়াছেন_-দত্রিকাণ্ডে কোষবিশেষে ভাগুরেরেবাচাষ্যস্ত যদেষাং নিবন্ধনং 
ভম্মাচ্চ” ( ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি )। 

ভাগুরির ত্রিকাণ্ড আমর দেখি নাই, তবে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উহার 

নামাদি পাওয়1 যায় ফেমন-__ 

(১) ওষধিবিশেষার্থে বর্ধাভূশব লইয়া মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ১৪ খৃষ্ট- 

শতাবদীয় সায়ণাঁচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_“তথা ভাগুরিরপি, যথাহ চ- 

'ভাধ্য। ভেকন্য বর্ধাভন শুঙ্গী স্যান্ মব্গুরম্য তু। 

শিলী গণ্ডপদস্তাপি কচ্ছণস্ ডুলিঃ ন্মৃতা ॥? ইতি। (৩০ পৃ*)। 

(২) ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতিদত্ত লিখিয়াছেন-__ 

ধরন্ধরস্ত ভাগুরিমতে ধুরাশবেন ধারেঃ খে হুন্বোইপি ইঘ্যতে। (সন্ধি ১৪২)। 
(৩) সংক্ষিগুলারের তদ্ধিতপাদে “ভীরোরিত্যেকে” (১০৬) স্থৃত্রীয় 

রসবতীতে ১২ খুষ্টশতাবদীয় মহারাজ জুমরনন্দী লিখিয়াছেন-_-“ভাবিনী কামিনী 

তীর; সুন্দরী দয়িতা প্রিয়েতি ত্রিকাগ্ডম্।” 
(8) নানার্থার্ণবসংক্ষেপে ১২ খুষ্টশতাব্দীয় কেশবস্বামী এবং এঁ সময়ে 

মভিধানচিস্তামণিতে হেমচন্দ্রস্থরি ভাগচরির বচন উদ্ধার করিয়াছেন। 

(৫) ১১৫৯ থৃষ্টাববীয় টীকাসর্ধবন্থে সর্ববানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
“ত্রিকাণ্ডোপলিম্থাদীনি নামমান্্রতন্ত্াণি”। উৎপলিনী ব্যাড়িমুনির রচিত 

কোযগ্রন্থ। 

৬৩ 
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(৬) অমরকোযোদ্ঘাটনে ১১-১২ খৃষ্টশতাবদীয় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন_ 

“এতচ্চ দ্রপ সং শরমিতি ভাগুরিপাঠে সরমিতি বুদ্ধ মালাকৃদ্ ভা্তঃ। কেসি 
নাশিতা ইত্যয়মপি মালাপাঠেন বিগ্রলন্ধঃ 1৮ 

(৭) ১১১১ খুষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাশে মহেশ্বর লিখিয়াছেন-_ 

“ভোগীন্দ্রকাত্যায়নসাহসাঙ্কবাচস্পতিব্যাড়িপুরঃসরাণাম্। 

স বিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং শুভাঙ্কবোপালিতভাগুরীণাম্ ॥” 

(৮) অনেকার্থকোশে ১১-১২ খুষ্টশতাববীয় মংখ লিখিয়াছেন-__ 
“ভাগুরিকাত্য হলায়ুধহুগ গামরসিংহশাশ্বতাদিকৃতান্। 

কোশান্ নিরীক্ষ্য নিপুণং ধবস্তরিনির্মিতং নিঘণ্ট,ং চ॥৮ 

(৯) ১০ খুষ্টশতাব্দীয় অভিধানরতুমালায় হলায়ুধ লিখিয়াছেন-__ 

“ইয়মমরদত্তবররুচিভাগুরিবোপালিতাদিশাস্ত্রেভ্যঃ ৷ 

অভিধানরত্বমাল! কবিকণ্ঠবিভূষণার্থমুদ্ধি'য়তে ॥” 
(১০) ৩৬ খুষ্টশতাব্দীয় বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির ভাঞ্চরির মতবাদ 

উদ্ধার করিয়াছেন। 

0%0910908 0%01090:0] গ্রন্থে 40090 সাহেব ভাগুরিকে 

[,051007))0 (আভিধানিক) এবং (18201012118) (বৈয়াকর ণিক) বলিয়াছেন 

(0.0. 210119 28, 118...)। তিনি যে আভিধানিক ছিলেন তাহা 

ূর্ব্োদ্কৃত বচনরাশি হইতে উপপন্ন হইতেছে। 4১090 সাহেবের গ্বায 

আমরাও তাহাকে বৈয়াকরণিক বলি। ইহা গ্রাচীনদের উক্তি হইতেও উপগঞ্ 

হইয়া থাকে । কারণ-_ 
(১) ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ে লিখিত আছে-__ 

“ধাতোরর্থাস্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ। 

প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্্মশোইকম্মিকা ক্রিয়া ॥” 
এবং মুঞ্ধবোধের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার রামতর্কবাগীশ ইহাকে ভাগুরির গ্লোব 

বলিয়াছেন (২৮২ ন্ুত্রীয় প্রমোদজননী, কারক প্রণ)। শ্লোকটা ব্যাকরণ" 

প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়া থাকিবে। 

৫) ভাগুরিমুনি গন্ধাদির শ্ায় শৌক্র্যাদিশবেরও কেবল গুপবৃতিৎ 
্বীকারপূর্ববক ঝষ্ঠযত্তপদের সহিত উহাদ্দের সমাস বিধান কুরেন। শুনা ঘা 
তিনি বলিয়াছিলেন-_ “ 



ভাগুরীয় ব্যাকরণ হিং 

“্যথ। গন্ধাদয়ঃ শবা গুণমাত্রব্যবস্থিতাঃ | 

তথা শৌর্যাদয়স্তেন পটশৌক্র্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৮ 

তাগুরির এই মতবাদ লইয়া কাতন্ত্রপঞ্জিকায় ত্রিলোচন দান পাণিনির নিয়ম 
প্রত্যাখান করিবার জন্য লিখিয়াছেন__“পুরণগুণন্ু হিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধি- 

করণেন (২২1১১) ইতি প্রতিষেধেো। নাদ্রিয়তে। যদপি বলাকায়াঃ শৌক্র্ং 

কাকস্য কাষ্চরমিতি গুণেনোদাহৃতং তদপ্যন্থচিতম্। ইহ বলাকাশৌক্লামিত্যপি 
ভবাত্যেব |” (চ ২৬৬)। 

(৩) অষ্টাধ্যায়ীস্থ বৈদিকপ্রকরণে স্ুত্রিত হইয়াছে__“সগর্ভনঘৃথসম্থৃতাদ্ 
যন” (3181১১৪), “অগ্রাদ্ যত” (8181১১৬), “ঘচ্ছো ৮৮ (8181১১৭ ), “সমুদ্রাভ্রাদ 

ঘঃ” (8181১১৮ ), “দৃতহ্য ভাগকন্মণী” (8181১২০), “মত্র্ধে মাসতঙ্থোঠ” 

(8:31১২৮), “মধোঞ্চি” (8181১৩৯), “নক্ষত্রাদ ঘঃ” (9181১৪১), এবং 

“শিবশমরিষ্টম্য করে” (3181১৪৩)। পাণিনিমতে ভাষায় এ সকল স্ুত্রনিষ্পন্ন 

শর প্রয়োগ অন্থমোদিত নহে । তথাপি পাণিনিসম্প্রদায়ের গ্রভাবৃত্তিতে লিখিত 

আছে_“এভি নবভিঃ সুত্রৈ নিপপন্নাশ্ছান্দস। অপি শব্দাঃ সর্ববথা ভাষায়াং 
সাধনে! ভবস্তি'''ত্রিকাণ্ডে ভাগুরিনিবন্ধাৎ।”৮ কেহ কেহ অবশ্য ত্রিকাণ্ডের প্রামাণ্য 

স্থগিত রাখিবার জন্য বলেন_-“অব্যৎপন্নসংজ্ঞাশব্দত্বাং”, কিন্তু ইহা চিন্তনীয়। 
কারণ ইহাতে ভাষায় শ্রোত্যাদিশবের প্রসক্তি ছুম্লিবার হইয়া! পড়ে। এরূপ 
অবস্থা শব্দশান্ত্রে ভাগুরিবচনের প্রামাণ্যাতিশয় কোনও প্রকারে অন্বীকার 

কর। যায় না। যাহাই হউক, ভাগুরির কোনও ন্যাকরণই কি এ সকঙ্গ কথার 

মালাচনাস্থল নহে ! 

ভাগুরীয় গ্রন্থে গ্রন্থকার “চর্ম্মণি দ্বীপিনং হস্তি'*” ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীকে 

চতুর্থীর বাধক বলিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মহাভাহ্যদীপিকায় ভর্ভৃহরি 

বলিয়াছেন-__ 

“হস্তে; কর্মণুুপক্টভাৎ প্রাপ্তমর্থে তু সপ্তমীম্। 

চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চপিভাগুরিবাগ.ভটাঃ ॥” 

মহাভাহ্দীপিক। এখন ছুষ্নভ হইলেও ইহা! যে ভর্ভৃহরির উক্তি তাহাতে কোনও 

মন্দ নাই। কারণ" জগদীশতর্কালঙ্কারের শবশক্তি প্রকাশিকায় শ্লোকটা 

তর্ৃহরির বলিয়াই উদ্ধত হইয়াছে (কারক প্রণ, ২৪৩ পৃণ)। এক লময়ে 
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ব্যাকরণের উপর ভাগুরির কোনও গ্রন্থ এবং তৎসংক্রাস্ত একটা সম্প্রদায় না 

থাকিলে ভর্তৃহরি কেন এরূপ বলিবেন? 

ভাগুরির ব্যাকরণ তদীয় কোষের ন্যায় '্রিকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ ছিল কিন 
তাহা এখন বলা কঠিন। তবে যে নামই হউক না কেন, সাধারণ ভাবে উহ্থান্ 

ভাগুরীয় ব্য/করণ বল। অসঙ্গত নহে। মনে হয়, উহাতে “অবাপ্যোরল্লুব” 

এইরূপ কোনও স্বত্র অবশ্যই ছিল। সেই জন্য পাণিনিসম্প্রদায়ের উক্তি 

আছে-_ 

“বষ্ঠি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ। 

টাপং চাপি হলস্তানাং যথা! বাঁচা! নিশা দিশা ॥৮ 

এই প্রমাণ দেখিয়া! সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর সুত্র করিয়াছেন-_-“অপেরল্ুগ ধাদী 

বা” (তিঙ. ৬০৯)। ইহাতে গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন--“অবস্াপ্যল্লুক কচিদিতি 

বক্তব্যম্।” গ্লোকে 'হল্'শব্দ শুনিয়া মনে হয়, ভাগুরির ব্যাকরণে সম্ভবতঃ শিনম্র 

অত্যুপগত হইয়াছিল। কৌমারসম্প্রদায়ে শ্লোকটীর সামান্য পাঠীন্তর গা । 

শেষচরণটী লইয়া তাহার! বলেন-_ক্ষুধাবাচানিশাগিরা?। জৌমরসম্প্রদায়ের মান 

শেষ চরণটী ক্ষুধা বাঁচা দিশা! গিরা' (সংক্ষিপ্তসার কৃদন্তপাদ ৩৬? সুরে 

বৃত্তি ও টাকা)। অপরাপর সম্প্রদায়ে দ্বিতীয়ার্ধের অন্যরূপ পাঠীস্তরও দৃষ্টিগোচর 

হয়। যেমন সুপগ্মব্যাকরণের বিভক্তিগ্রকরণীয় পঞ্চাশ স্থাত্রের বৃত্তিতে আছে_ 

'ততোহবর্তংসবহিতপিধানপিহিতাদিকম্”। কলাপকবিরাজে মৃষেণ বিদ্যাৃঘণ 

শ্লোকটীর তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--“ভাগুরিরাচাধ্যোইবাপ্যোরকারলোগ। 

বষ্টি ইচ্ছতি ন ত্বম্থঃ। তন্মতে অন্ুবসিতেতি ৷ কুলচন্্রন্তাপি মতমেতৎ। ইত্যুা- 
প্রাধান্াদ্ বিকল্পঃ সিদ্ধ: । হলস্তানাং ব্যঞগ্জনান্তানাং টাপং চ ক্িয়ামাকারং চ বি 

ইত্যত্য়ঃ। তদেব বিবৃণোতি ক্ষুধেত্যাদীতি শ্লোকার্থ;।” (চ২২৯)। 

'পিনদ্ধ' এবং "পিধান” এই ছুইটা শব্ধ মহাভারতের বনুস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে! 

' ধপিহিতি” শব তাণ্যব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। স্বতরাং প্রাকৃতভাষার অনুকরণ 

ভাগুরিমুনি 'অব এবং 'অপি'র অল্লোপ করিয়াছেন--এরূপ বলা সঙ্গত নহে। 

সংক্ষিপ্তসারেয় তিওস্তপাদে 'হলিজ ভ্যামীয়ায়োরাদে+ সুত্রের টাকায় ভাগুরিঃ 

আর একটা বচন উদ্ধত হইয়াছে--“ইচ্ছতি ভাগুরিরস্তমকারং প্রারডুশিক 
শরদাং দরদশ্চ।” (৫২৯) । | | 



ভাগুরীয় ব্যাকরণ, ৫০১ 

মহাভাষ্যে পতগ্রলি বলিয়াছেন_-“বরিকা ভাগুরী লোকায়তস্থয.*'বস্তিক 
তাগুরী লোকায়তম্য” (৭৩18৫) এখানে কিন্তু “ভাগুরী'শব্দদ্ধারা সম্ভবতঃ 

তীগুরিরওগিনী লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ প্রদীপোদ্দ্যোতে নাগেশ বলিয়াছেন-_ 
“বর্তিকা ভাগুরী ইত্যত্রাপি 'ব্তিকা? ইত্যস্ত 'ব্যাখ্যাত্রী ইত্যর্থ”। এরূপ হইলে 
দক্ষপুর দাক্ষি এবং দক্ষকন্যা দাক্ষী এই জাতীয় নাম দেখিয়া বল যায়__ 
“তগ্ুরম্তাপত্যং পুমান্ ভাগুরিঃ, ভগুরস্যাপত্যং স্ত্রী ভাগুরী”। ভাগুরি মুনির 
সহিত “লোকায়ত'নামক নাস্তিক্যদর্শনের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কারণ 
তিনি উহার ব্যাখ্যাতা হইলে জৈমিনিমুনি কি তাহাকে তর্গণের জল দিবার 
বিধান করিতেন? আর নাস্তিক হইয়া! কেহ কখনও মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পুন। 

করেন না। বৃহদ্দেবতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে-_ 

“পরাশ্চতস্রো যত্রেতি ইন্দ্রোলুখলয়োঃ স্তুতিঃ। 
মন্যেতে যাক্ককা থক্যাবিন্দ্রস্তেতি তু ভাগুরিঃ॥” 

কেবল বেদমন্ত্রে নহে, পুরাণেও তাহার ভক্তিশ্রদ্ধ। উপপন্ন হইয়া! থাকে। কারণ 
 সপ্তশতীর বট্সংবাদে আমরা শুনিয়াছি--“স| কথা কথিত। পশ্চাদ্ মার্কগেয়েন 

তাগুরৌ”। 

পৌরাণিকদের মতে ভাগুরির সম্পূর্ণ নাম__ক্রৌ্ট,কি ভাগুরি। যাস্ষের 
নিরক্তে ক্রৌষ্টকি নামও পাওয়া যায়। তথার স্মৃত হইয়াছে__“্তৎ কো দ্রবি- 

_ গোদাঃ! ইন্দ্র ইতি ক্রৌ্ট,কিঃ” (৮1১)। চণ্তীর ঘট্সংবাদে 'ভাগুরি" নাম লইয়া 
 বাধ্যাতগণ বলেন, ক্রৌস্টকি ভাগুরির নামান্তর। নাগেশের প্রয়োগবিধিতেও 

পিখিত আছে-_“মার্কগডয়েন ক্ষৌষ্টংকিং ভাগুরিং প্রতি উ্তং স্তোত্রং জৈমিনিং 
গতি পক্ষিরপৈ মূ্নিপুত্রৈরক্তং মার্কপ্ডেয়পুরাণে-.1৮ ইহাতে উপপন্ন হয় যে, 
তাগুরির পিত। ভগ্চর ক্রোষ্ট,ক নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'ভগ্তর' নাম কোথাও 
গাওয়া যায় না সত্য, কিন্ত আমাদের মনে হয়, ক্রৌষ্ক নামের স্তুপ্রচার 
হেতু তাহার এ নামটা উল্লিখিত হয় নাই। ভাগুরি এবং ভাগুরী এই ছুইটা শব 
দেখিয়াই আমরা এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তবে যদি কেহ “ভগুর? 
হলে ভাগুর' বলেন তাহ হইলেও আমাদের আপত্তি নাই। 



 কর্ধন্দিবিবরণ বা! কার্মন্দবিবরণ 

ব্যাচকার তদ| সর্বং কর্মন্দশ্চ মহাঁকবিঃ। 

সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে যে, অবৈয়াকরণিক .শিষ্যগণের জন 

ব্যক্তাবধূত ক্রাস্তদর্শী ভগবান্ কর্মান্দ স্বীয় ভিক্ষু-ূত্রের পূর্বববৃত্তরূপে ব্যাকরণমন্ব্ধী় 

কতকগুলি সুত্র করিয়াছিলেন। ভিন্নবিষয়ক হইলেও এ কল সুত্র প্রস্তাবনা 

ম্ঠায় তখন ভিক্ষস্থত্রের অংশ বলিয়াই ধরা হইত । ইহা যে কেবল জনশ্রুতি 

তাহা বল! যায় না, কারণ ককীন্দ্রীচার্্যস্থচীপত্রের ব্যাকরণপ্রস্তানে আমর 

কর্মমন্দিবিবরণ” নামে একখানি গ্রস্থেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কীনা 

ার্য্য সন্ন্যাসী বলিয়! গ্রন্থখানি তৎকর্তৃক অধিগত হইয়াছিল। ধাহারা কর্দানদ- 

প্রোক্ত ব্যাকরণসন্বস্ধীয় স্ৃত্রগুলিকে ভিক্ষুম্াত্র হইতে স্বতন্ত্র ভাবেন তাহাদের মতে 

ই্থার নাম কার্মন্দবিবরণ। কিন্তু এ বিষয়ে কর্মান্দের অভিপ্রায় যে কি ছিল ভান 

এখন নিরূপণ করা অসম্ভব। 

কেহ কেহ বলেন, প্রথমে কর্ণন্ৰকেই সরন্বতী দেবী এই স্ুত্রগুলি প্রদান 

করেন এবং অন্ুভূতিম্বরূপাচার্ধ্যের পূর্বে পরিব্রাজক নরেন্্রাচাধ্য কর্ণৃ এই 

সকল স্ৃত্র এবং তদুপরি স্বরচিত বৃত্তিবান্তিকাদি সারম্বতব্যাকরণ ব্লিয়। লোক" 

সমাজে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে এই গ্রন্থ কেবল সন্ন্যাসীদের মধ্যেই আব 

ছিল। ইহা অবশ্ঠ বিচিত্র নহে, কারণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখনও আন বিছা 

আছে যাহা গৃহস্থপপ্ডিতগণের নিকট স্বপ্রাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

অষ্টাধ্যায়ীর “কর্মন্দকৃশশ্বাদিনিঃ” (৪1৩।১১১) স্থত্র হইতে জানা যায় ৫. 

মন্করী কর্ণন্দ পাঁণিনির পূর্ববর্তী। কেহ কেহ বলেন, কর্মন্দের ভিক্ষু 

ব্যাসপ্রণীত ভিক্ুস্ত্রেরও পূর্ববর্তী, কারণ ব্যাসপ্রণীত ভিচ্ষুমুত্রের পর আৰ 

কোনও জিক্ুনত্র প্রণীত হয় নাই। যাহাই হউক, আমরা এখন করমান্দে 

কোনও গ্রন্থ দেখিতে পাই না। 



কাশকৎন ব্যাকরণ 

কাশরুৎন্নেন যৎ প্রোক্তং তৎ কাশকৎন্নকং শুতম্। 

'কাশকৃতৎস'নামে একখানি ব্যাকরণ ছিল। উহার প্রণেতা কাশকৃতস্্ কি 
কাশকংমি তাহ! লইয়া সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক নহে । কারণ শবটা ছুই 
গ্রকারে সাধিত হইতে পারে__কাশকৃৎনেন প্রোক্তং কাশকৃৎনম্ বা কাশকৃতক্সিন 

প্রোক্তং কাশকৃতৎসম্। কিন্তু কবিকল্পদ্রমের প্রারস্তে বোপদেব গোস্বামী কাশ- 

কংনুকেই আদিশাব্দিক বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 

“ইন্দ্রশ্ন্দ্র; কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। 

পাণিম্থমরজৈনেন্দ্ জয়ন্ত্যষ্টাদিশাবিকাঃ ॥” 

মার কাশকতনি মীমাংসক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কাতীয়স্ুত্রে যাজ্ঞবন্ধ্ের পুত্র 
কাত্যায়ুন এবং 81১।১৪ স্ুত্রীয় মহাভাম্তে পতঞ্জলি তাহাকে মীমাংসক বলিয়াছেন। 
এট সকল কারণ বশতঃ আমরা কাশকৃৎসকেই 'কাশকৃৎকস' ব্যাকরণের প্রবক্তা 
বলিয়া মনে করি। 

অগ্নাধ্যায়ীতে কাশকৃৎস্সের নাম না থাকিলেও তিনি পাণিনির পরবতী 
গহন। কারণ “পারাশব্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটনৃত্রয়োঃ” (৪91৩।১১০) স্মৃত্রে 
গাণিনি বেদব্যাসের ও বেদাস্তন্ত্রের নাম করিয়াছেন, আর বেদান্তের “অবস্থিত্ভি- 
রিতি কাশকৃৎ্বঃ” (১1৪২২) সুত্রে বেদব্যাস কাশকৎন্সের নাম করিয়াছেন । 

“যো স্ত্রের শ্রীভাগ্তে রামানুজাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_-“পরমাত্বন এব জীবে- 
“ইরাস্মতয়াইবস্থিতে জীবাত্মশবান্য পরমাত্মনি পর্য্যবসানমিতি কাশকৃৎনসীয়ং মতং 
নি স্বীকৃতবান্।” পারাশর্ধ্যই যে ব্যামদেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ 
'্তিণীয় আরণ্যুকে ব্যাসদেবই পার্রাশর্য নামে আয়াত হইয়াছেন (১1৯৩৫ )। 
গর্গাদিভ্ো যঞ১ (81১/১০৫) স্তরের কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন__ 
খাম; পারাশরধ্যঃ। অস্তরাপত্যবিবক্ষায়াং তু.."""'পারাশর ইতি 1 বালমনো- 
দায় বাসুদেব দীক্ষিত লিখিয়াছেন__*পারাশধ্যো! ব্যাস” (9৩১১০ )। 
'িশধ্যের ভিক্ষতথত্রই যে বেদব্যাসপ্রণীত ত্রন্স্ত্র তাহাতেও সন্দেহ নাই। 
গমতীর প্রারস্তে বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন__ | 



৫৯৪ ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 

“্ন্সত্রকৃতে তন্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে। 
জ্ঞানশক্ক্যবতারায় নমো ভগবতো হরে? ॥ 

বালমনোরমায় বাসুদেব দীর্ষিতও বলিগাছেন__“ভিক্ষবঃ অন্গ্যাসিনঃ। তদধি 
কারিকং স্বুত্রং ভিক্ষুতূত্রং ব্যাসপ্রণীতং প্রসিদ্ধম্।” (৪1৩।১১০ সি. কৌ. ১৪৯৯)। 

কোনও কোন গ্রন্থে বেদাস্তসূত্র বাদরায়ণন্থত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 

বাদরায়ণ বেদব্যাসেরই নামান্তর । মংস্তপুরাণে পরাশরপুত্র দ্বৈপায়নই উভয়নামে 
স্থৃত হইয়াছেন (১৪।১৬)। ইহ! ব্যতীত প্রাত্বিকপ্রবর অভয়ক্কীমার গুহমহোদয় 

ব্যাসদেবকেই বাদরায়ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। 70 01751 

[010100৫ নামক অভিধানে 1)07900. মহোদয়ও ইহা! সমর্থন করেন। পাণিনি 
যদি ব্যাসদেবের নাম করেন এবং ব্যাসদেব যদি কাশকৃৎন্্ের নাম করেন 

তাহা হইলে কাশকৃৎস্ব অবশ্যই পাণিনির পূর্ববর্তী । “শতাচ্চ ঠন্তাবশতে” 
(৫1১২১) অ্ুত্রের প্রদীপে কৈয়টাচার্য লিখিয়াছেন__-“আপিশলকাশকৃতসয়ো" 

গ্রন্থ ইতি বচনাদপ্যত্র প্রতিষেধাভাবে। নিয়তকালাশ্ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতব ইড়ি 

মুনিত্রয়মতেনাগাত্বে সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ।৮ প্রৌটমনোরমার যঙলুক্প্রকরণ 
ভট্টোজি বলিয়াছেন_-«কিং বনুনা, কাশকৃতন্াদিমতানামপি মুনিত্রয়বিরোধ 

ইদানীমগ্রহণমেব। দৃষ্ঠন্তে হি নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো৷ যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতি 

রিতি। এতচ্চ 'শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে" (৫1১২১ মি.কৌ.) ইতিন্থৃত্রে কৈয়টহর- 

দত্তাদিগ্রন্থে স্পষ্টম্, মুনিত্রয়মধ্যেইপি যথোত্তর প্রামাণ্যমা শ্রিত্য ভাস্াম্থুরোধেনৈর 

ব্যবস্থেতি তত্বম। এতচ্চ ভর্তৃহরিকৈয়টহরদত্তাদিসকলসম্মতম্।” বেস্টাচা 

লিখিয়াছেন__'শতাচ্চ ঠন্ততাবশতে" (৫1১২১) ইতিস্ৃত্রে শাকল্যকাশকৃংন' 

ব্যাকরণাস্তরস্থং 'শতাচ্চ ঠম্ততাবগ্রস্থে ইতি সুত্রমুপন্যস্ত তন্মতে শঙ্ঠ! 

শতিকো বা গোসজ্ঘ ইতি সাধুং। পাণিনিমতে তু শতকো। গোসত ইতোং 

সাধুরিতি ব্যাকরণয়ো বিরোধমুপন্তস্ত “নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতব 

“কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ, ইতিবদ্ 'মুনিব্রঘমতেনাদ্যা্বে সাধ্বসাধুগ্রবিভাগঃ 

ইত্যুক্তমূ।৮ কবিবর মাঘের “ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভূতাম্” [১২১৩] 

প্রয়োগ লইয়া ভট্টোজিও এরূপ বলিয়াছেন__“যত্ত, কশ্চিদাহ চাক্রবর্্ণব্যাকর? 

্বয়শবস্তাপি সর্ববনামতাভ্যুপগমাৎ তদ্রীত্যায়ং প্রয়োগ ইতি; তদপি ন। মুনি 

ভ্রয়মতেনেদানীং সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ। তন্যৈবেদানীন্তনশিষ্টে বেদাতয়। পরি 

গৃহীতত্বাং। দৃশ্যতে হি নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো৷ যথা কলৌ পারাশরী স্মতিঃ। এ 



কাশকত্ত ব্যাকরণ ' ৫৪৫ 

কল কথার নিষ্র্ষ এই যে, কাশকৃতস-আপিশল-শী কল্য-চাক্রবর্্রণব্যাকরণ- 
হের সময় অতীত হওয়ায় পাণিনীয় ব্যাকরণের বলবত্বা বুঝিতে হইবে এবং 

পাণিনীয় ব্যাকরণের মধ্যেও যথোত্বরপ্রামাণ্যম্তায়বশতঃ পাণিনি অপেক্ষা 

কাত্যায়নের এবং কাত্যায়ন অপেক্ষা পতঞ্জলির বাক্য অধিকতর আদরণীয় হইয়। 

ধাকে। অতএব কৈয়টাদি আচাধ্যগণের মতে আপিশলি-শা কল্য-চাক্রবর্্মণের 

তায় কাশকৃতস ও পাঁণিনির পূর্বববস্তী। 

মষ্টাধ্যায়ীতে কাশকৃৎস্সের নাম না থাকিলেও পাণিনির নিকট তাহার 

ব্যাকরণ অবিদিত ছিল না বলিয়া অনুমান কর! যায়। কাশকৃৎন্েে সূত্রিত 

হইয়াছিল-__“প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ” এবং খুব সম্ভবতঃ তৎপুর্ব্বে “দ্বিগুসংজ্ঞা”। 

কিন্ত পাণিনিষুনি সুত্র করিয়াছেন--“তদ্বিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ” (২১৫১) 

এবং দসঞ্যাপুর্বেো দ্বিুঃ (২1১৫২) এ ছুইটী কাশকৃৎসীয়সৃত্র ন্মরণপূর্ব্বক 

বািককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন _-“দ্বিগুসংজ্ঞ। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেদিতরে- 

তরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ |” ইহাতে প্রদীপকার কেৈয়টাচার্ধ্য লিখিয়াছেন__ 

“কাশকৎনন্য 'প্রত্যযোত্তরপদয়োরি'তিস্থত্রং তাবদ বিচারয়তি, পাণিনীয়ং 

তু গম্চাদ বিচারয়িষ্যতি | কিরূপে কাশকৃৎসীয়সূত্রদ্বয়ে ইতরেতরাশ্রয় দোষ 

হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্ত পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“দ্বিচসংজ্ঞানিমিত্তে 
প্রত্যযোত্তরপদে, প্রত্যয়োত্বরপদনিমিত্তা চ দ্বিগুসংজ্ঞা। তদেতদিতরেতরাশ্রয় 
তবতি, ইতরেতরাশ্ররাণি চ কার্ধ্যাণি ন প্রকল্পন্তে।”? অভিপ্রায় এই যে, 

কাশকৃংনের সূত্রব্যবস্থায় ছ্বিগুনিমিত্ত প্রাতিপদিকের উত্তর প্রত্যয় ভাবনা 

করিতে হয় এবং প্রত্যয় পরে থাকায় দ্বিগুসংজ্ঞা বুঝিতে হয়, সুতরাং 
ইতরেতরাশ্রয় দোষ দুর্বার হইয়া পড়ে। এই দোষ বিচারপূর্ব্বক 
নিবারণ করিবার নিমিত্ত পাণিনিমুনি 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃস্থলে অর্থ- 
শবাদিত 'তদ্ধিতার্থো ত্তরপদসমাহারে ৮” এই স্থৃত্র প্রণয়ন করিবার পর “ভাবিনি 

ইতবছুপচার+ স্যায়ান্গুসারে দ্বিগুসংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন। সেইজন্য ভাঙে 
স্ব হইয়াছে--«এবং তহি 'অর্থে, ইতি কক্ষ্যামি। “অর্থে চেং তদ্ধিতান্ুৎপত্তি 
বত্রীহিবং। অর্থে চেং তদ্ধিতোৎপত্তি ন' প্রাপ্মোতি। দ্বৈমাতুরঃ1-.+-+*-'* 
প্রত্যয়োত্বরপদয়ো দিগুসংজ্ঞা ভবতী”তি বক্তব্যম। নম চোক্তম্_দ্বিগুসংজ্ঞা 
রত্যাযোত্তরপদয়োশ্চেদিতরেতরাস্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিরিঠতি। নৈষ দোষঃ। ইতরে- 

উ্াশ্রয়মাত্রমেতচ্চোদিতম্। সর্ববাণি চেতরেতরাশ্রয়াপ্যেকত্বেন পরিহ্থতানি_- 
৬৪ 



&৮৬ য় 

দ্ধং তু নিত্যপবত্বাদি'তি। নেদং তুল্যমন্টৈরিতরেতরাশ্রয়ৈঃ। ন হি সঙ 

নিত্যা। এবং তহি ভাবিনী' সংজ্ঞা বিজ্ঞান্যতে | . তদ্যথা_কশ্চিং কঞ্চি 

তত্তবায়মাহ--অস্য সুত্রহ্য শাটকং বয়ে'তি। 'স পশ্যতি--“যদি শাটকঃ 

নবাঁতব্যঃ। অথ বাতব্যঃ। ন শাটকঃ। শাটকো। রাতব্যশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধ 

তবতি। ভাবিনী খবস্ত সংজ্ঞাহভিপ্রেতা। 'স' মন্যে_'বাতব্যে যন্সি্তে 

শাটক ইত্যেতদ্ ভবতী'তি।” পাণিনি যে অবস্থায় যেরূপ চিন্তাধারা লইয়৷ মৃত 

করিয়াছেন ভাষ্তে তাহাই দশিত হইয়াছে। | | 

পাপিনির সৃত্রব্যবস্থা দেখিলে কাশকৃৎশ্সীয় স্ত্রে কখনই ইতরেতরাশ্্া 

দোষ হইত না। বরং চ আচার্য্যদের কথায় স্চিত হয় যে, কাশকৃতত্সীয় মৃতের 

ইতারেতরাশ্রয় দোষ দেখিয়াই পাণিনি বুদ্ধিপূর্বক উহ। নিবারণ করিয়াছেন। 

ইহা ব্যতীত কাশকৃৎনের 'প্রত্যযোত্তরপদয়োঃ স্ত্রী এস্থপ্গে প্রত্যাখ্যাত হইলেও 

গ্রসঙ্গাত্তরে পাণিনি এরূপ শব্দবি্তাসপূর্ধবক নুত্র করিয়াছেন__ প্রত্যয়োস্ত- 

পদয়োশ্চ” (৭২৯৮)। আর পাণিনীয় গণপাঠেও কাশকৃতন্সের নাম আছে। 

সুতরাং কাশকৃৎস্ের পাণিনিপূর্ববজত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

কাশকৃতস্ানামে কোনও ব্যাকরণ আমরা দেখি নাই। পতগ্রলি 

দেখিলেও দেখিতে পারেন, কিন্তু ভর্তৃহরি দেখিয়াছেন কিনা তাহা বলা 

কঠিন। কারণ একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন-_“তদর্থম (পাঁণ ৫1১১১৭) 

ইতি নারব্ধং সুত্রং ব্যাকরণান্তরে' এবং উহার হেলারাজীয় ব্যাখ্যায় লিখি 

আছে-_“ব্যাকরণাস্তরে কাশকৃৎন্সে চাপিশলে”। কীল্হর্ণ সাহেবের মাঃ 

জয়াদিত্য বা বামন উহা দেখেন নাই। সেইজন্য তিনি কাশিকায় 

নামত; চান্দের অনুল্েখহেতু জয়াদিত্য-বামনকে কটাক্ষপূর্ববক লিখিয়াছেন_ 
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গা? গওায 11019 00079. 00৫0 আ9 ০.৮ (1179 10018) 40100800, 

(0. %. চ0.183-4). ১২ খৃষ্শতাবীয় ক্ষীরতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে__ 

'বাশকৃতনা অস্ত নিষ্ঠায়ামনিট্ত্মমাহুঃ” .(২৬০)। ইহা! দেখিয়া মনে হইতে 
পারে ক্ষীরম্ামী “কাশকৃৎস্ব” ব্যাকরণ না দেখিয়া কি এরূপ লিখিয়াছেন? 

শামরা বলি--১১-১২ খুষ্টশতাবীতে এ গ্রন্থ দেখা! সম্ভবপর নহে, তবে 

চারদ্বাজ-সম্প্রদায়ে বা সৌনাগসম্প্রদায়ে গুরুপরম্পর শ্রবণহেতু তিনি এরূপ 

লিখিয়। থাকিবেন, যেমন মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_- 

নিষ্ঠায়ামিদং নেচ্ছস্তি কাশকৃৎস্না ইতি স্বামিকাশ্পৌ' (২।৫৯)। এখানে 

স্বামী অর্থাৎ ক্ষীরম্বামী এবং কাশ্যপ অর্থাৎ 'বালাববোধন'ব্যাকরণপ্রণেতা বৌদ্ধ 

কাশ্যপ। ইহারা উভয়ই ১১১২ খুষ্ট শতাব্দীর লোক, সুতরাং এ কাশ্যপ মহষি 

কাশ্তপ নহেন। 

কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন-__“ত্রয়োইধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য, সৃত্রন্ত 

ত্রিকং কাশকৃৎস্ম” (৫1১৫৮) এবং পত্রিকা কাশকৃৎসাঠ” (৪1২৬৫ )। 

অমোঘবৃন্তিতে জৈন শাকটায়নও এরূপ বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি 

হাতে উপপন্ন হয় যে, কাশকৃতকানামক ব্যাকরণে তিনটা অধ্যায় ছিল 

এবং যাহারা এ ব্যাকরণের পঠনপাঠন করিতেন তাহাদিগকেও “কাশকৃৎস' 

বল হইত। আমরা এখন কাশকৎন্সের ছুই চারিটা বিপ্রকীর্ণ সত্র পাইয়াছি 

মাত্র যেমন-_'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে” “দ্বিগুসংজ্ঞা” 'প্রত্যযোত্বরপদয়ো* ইত্যাদি। 

এতদ্ব্যতীত আর কিছু অধিক বলা সম্ভবপর নহে। কাশকৃৎন্ন বোধ হয় 

কাশকৃংনির পিতা) কিন্তু এখনও ইহা! চরম সিদ্ধান্ত নহে। 

সেনকীয় ব্যাকরণ 
সেনকেনাথ বৈ গ্রন্থঃ প্রণীতত্তদনত্তরম। 

অষ্টাধ্যায়ীতে স্ত্রিত হইয়াছে__“গিরেস্চ সেনকন্য” (৫181১১২)। ইহা 
তীত অন্য কোনও গ্রন্থে ইহার নামাদি পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, 
(ৈনকের গ্রন্থ বহুকাল পূর্বে তিরোহিত হইয়াছে। পাণিনি সেনকের ব্যাকর 

দেখিয়াছেন কি গুরুপরম্পর1 তাঁহার মতবাদ পাইয়াছেন তাহাও এখন বল! 

নন্টবপর নহে। 



কাশ্যপি ব্যাকরণ 
শিল্কাণাং হিতকা মেন বশ্ঠুপেনাথ কাশ্ঠপি। 

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে-_“তৃবিমুষিকৃশেঃ কাণ্ঠীপস্ত” (১২২৫) এব। 

«নোদাত্বব্ধরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্টপগালবানাম্” (৮1৪৬৭ )। ইহাতে উপপন্ন হয 

যে, ব্যাকরণের উপর কাশ্ঠপের কোনও না কোন গ্রন্থ একমময়ে অবশ্যই বিদ্যমান 

ছিল। মহধি পাণিনির নিকট যিনি প্রমাণপুরুষ তাহাকেও মহষি বলিয়া 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে। “কাশ্ঠপকৌশিকাভ্যামুষিভ্যাং ণিনিঃ” (৪14১০) 

এই পাণিনীয় সুত্র হইতে উপপন্ন হয় যে, কাশ্যপপ্রোক্ত কক্পস্থত্র বা ব্যাকর? 
“কাশ্যপি” নামে প্রনিদ্ধ ছিল। ইহার কোনও গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় ন1। 

বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে মহষি কাত্যাঁয়ন কাশ্যগীয়মতের উল্লেখ করিয়াছেন। 

তথায় স্মৃত হইয়াছে-_“লোপং কাশ্ঠপশাকটায়নৌ” (৪81৫) অর্থাৎ কাশ্ুপ ও 

শাঁকটায়নের মতে রেফ অথবা উদ্মবর্ণ পরে থাকিলে মকার বা নকারের লোগ 

হয় ও তাহাদের পূর্ববর্তী স্বর সান্ুনাসিক হয়। এ প্রাতিশাখ্যেরই “অথ গদ- 

গোত্রাণি” (৬৮1৯৪) স্থৃত্রের পর স্মৃত হইয়াছে__ 
“ভরদ্বাজকমাখ্যাতং ভার্গবং নাম ভাষ্যতে । 

বাসিষ্ঠ উপসর্গস্ত নিপাতঃ কাম্ঠপঃ স্মৃতঃ ॥৮ (৮1৫০ )। 

ইহা হইতে গ্রতীত হয় যে, পুরন্দরশিষ্য মহধি ভরদ্বাজ বিশেষ ভাবে আধ্যাতের 

মহধি ভূ বিশেষভাবে নামের, ত্রহ্ষর্ষি বশিষ্ঠ বিশেষ ভাবে উপসর্গের, এবং 

মহধি কাশ্যপ বিশেষভাবে নিপাতের আলোচন। করিয়া! ছিলেন। 

ক্রণো লীবিশ মুদ্রিত ক্ষীরতরঙ্গিণীতে এবং ,মাধবীয়ধাতুবৃততি প্রস্থ 

গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কাশ্ঠপের নামে নানাবিধ সুত্র ও বচনাদি উদ্ধত হইয়াছে 

মহর্ষি কাশ্ঠপের সহিত এ কাশ্ঠপের কোনও মন্বন্ধ নাই। ইনি দিংহদে। 

একজন ১১-১২ খৃষ্টশভাববীয় বৌদ্ধপপণ্তিত। ইহার “বাঁলাববোধন' নামৰ 

ব্যাকরণ একখানি স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে চান্দ্রব্যাকরণের সারাংশ মঙ্কলিঃ 

হইয়াছে। ইহার প্রচারে সিংহল হইতে চান্দ্রের তিরোভাব হয়, এখন কি 

সেখানেও ইহার পঠনপাঠন বিরল হইয়াছে। 



ক্ফোটায়ন ব্যাকরণ 
ক্ফোটীয়নেন যোগাত, তথা ক্ফৌটায়নং মতম্। 

অষ্টাধ্যায়ীতে সুত্রিত হইয়াছে--“অবঙ. ক্ফোটায়নস্ত” (৬।১১২৩)। 

কেবল এই স্মত্রেই ক্ফোটায়নীয় মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। “তপরস্তংকালম্ত” 

( ১১।৭০) সুত্রীয় ভাতে পতঞ্জলি সম্ভবতঃ ক্ষোটায়নের একটা শ্লোক উদ্ধার 

করিয়াছেন__ 

দ্ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্ত খলু লক্ষ্যতে। 

অল্পো মহাংশ্চ কেধাঞ্চিহুভয়ং তৎস্বভাবতঃ ॥” 

যাহাই হউক, ক্ফোটায়নের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহাতে কোনও 

সন্দেহ নাই । 

হৈরণ্যগর্ভে 'ক্ষোট'শব্দ নামতঃ উল্লিখিত না হইলেও উহাতে ক্ফোটের 

বীদ্ত নিহিত আছে। ক্ফষোট অর্থাৎ শব্দের অর্থপ্রকাশক ন্বয়ংগ্রভ শক্তি- 

বিশেষ। ক্ষোটবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন-_“ক্ষুটত্যভিব্যক্তীভবত্যন্মাদিতি ক্ফোটঃ। 

ক্ষোটত্মর্থপ্রকাশত্বম | প্রকাশশ্চ জ্ঞানম্। তথা চার্থনিষ্ঠবিষয়তা প্রযোজক- 

শক্তিমত্বং পর্য্যবস্ততি।” মহাভাষ্যাদির তাৎপর্য্যান্সারে মনিয়ার্ উইলিয়ম্স্ 

(8101)10" ড/111181708) মহোদয় ক্ষোটসম্বন্ধে লিখিয়াছেন--470)0 91008] &00 
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কক্ষীবৎপর্ধতে গ$শিজ নামে কোনও বিদ্ধদৃযোগী বৈয়াকরণ স্বকীয় ব্যাকরণে 

শবের এ অর্থপ্রকাশক স্বয়ংপ্রভ শক্তিবিশেষের সম্যক্ প্রপঞ্চ করিয়া তাহাকে 

ক্ফোট' নামে অভিহিত করেন এবং এই নূতন নামের জন্য লোকেও তিনি 

ক্ষোটায়ন বলিয়া! প্রসিদ্ধ হন। ইনি পাণিনির পূর্ববন্তী, কিন্তু কত পূর্বববস্থী 

তাহা বল! কঠিন। মনে হয়, ইনি ব্যাসদেবের পরবর্তী। কারণ মহাভারতে 

শবের এ শক্তিবিশেষার্থে “ক্ষোট'শব্দের নামতঃ প্রয়োগ দেখ! যায় না এবং 

্যাসভাস্তে ক্ষোটের তাৎপর্ধ্য নিহিত থাকিলেও নামতঃ উহার উল্লেখ নাই। 

অতএব পাণিনির পুর্ব্বে এবং ব্যাসদেবের পরে ক্ফোটায়নের স্থিতিকাল 

অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 



৫১০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

আমাদের এ কথায় অনেকেই উপহাস করিবেন। কারণ তাহাদের মতে 
ব্যাসভাষ্য বেদব্যাস প্রণীত নহে এবং উহা! মহাভাষ্তের পরবন্তাঁ। এই মতবাদের 
অন্ধুকূলে তাহারা যাহা যাহা বলেন এবং তছুত্বরে আমাদের যাহা যাহা বক্তব্য 
আছে তৎসমুদ্রায় পূর্ব্বোত্তরপক্ষরূপে উপস্থাপিত হইতেছে__ 
(১) পূর্ববপক্ষ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে মহাভাযের 

তুলনায় ব্যাস-ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং যে রচনা মহাভাম্যাপেক্ষ 

নিকৃষ্ট তাহা কখনও ব্যাসদেবের লেখনীপ্রস্থত হইতে পারে ন|। 

সিদ্ধান্তপক্ষ। যোগবাস্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু বেদব্যাসকেই যোগভাম্বের 
প্রণেতা বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে-_ 

“সর্বববেদার্থসারোহত্র বেদব্যাসেন ভাষিতঃ। 

যোগভাম্য মিষেণাতো মুযুক্ষুণামিদং গতিঃ॥৮ (১ম সৃত্রীয়বান্তিক )। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর পূর্বে বাচল্পতিও এরূপ বলিয়াছেন। যোগস্থত্রের উপর তাহার 
“তত্ববৈশারদ” টীকারস্তে লিখিত আছে-__ 

“নত্ব। পততপ্রলিমুষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে। 

সংক্ষিপ্তস্পষ্টবহবর্থ। ভাষ্ে ব্যাখ্য! বিধীয়তে ॥% 

অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর ন্যায় বা বাচস্পতি মিশ্রের ম্যায় প্রমাণপুরুষগণ যদি যোগ- 
ভাষ্তের রচনাপদ্ধতি দেখিয়াও নিঃসক্কোচে উহাকে বেদব্যাস প্রণীত বলেন, তাহ 

হইলে ডাক্তার মহোদয়ের উক্তি কি অনধিকারচচ্চা নহে? 

(২) পূর্ববপক্ষ। ব্যাসভাত্তে বাধগণ্যের নাম আছে (৩।৫৩)। £/১1010107- 

ভূখগুস্থিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক হটন্ উডস্ (7808010 0০০48) 

_. মহোদয় তাহার ০৫৪ 9৪192) 017১6801911 নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া- 

_ ছেন-_)65 18: 11601929808) 00000) 1019 বার্ধগঞ্গ্য ৪৪ 20 0148 

00069700012 01 বন্ুবন্ধু 1” অর্থাৎ বার্ধগণ্য যে বন্ুবন্ধুর একজন বয়োজ্োঃ 

সামসময়িক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 0:10: 001199এর জাপানদেশয 

অধ্যাপক টকাকুম্থমহোদয় বন্ুবন্ধুকে ৫-৬ থৃষ্টশতাবদীয় বলিয়া নির্দেশ.করিয়াছেন। 

এইজন্য হটন্ সাহেব বলেন, ব্যাসভাস্ত ৫ ধৃষ্টশতাবীর পূর্বববন্তা হইতে পারে না। 
সিদধান্তপক্ষ। ৫১৬ ঘুষ্টশতাবীয় সিদ্ধসেনগণি উমাস্াতি প্রীত ততবার্থাধি 

গমস্ুত্রভাষ্যের টাকায় প্রসঙ্গোপাত্ত 'সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ' ( বিভূতিপাদ ২২ | 

ইত্যাদি যোগনুত্র ব্যাখ্যা করিবার কালে ব্যাসভাষ্য হইতে “যখার্ডং বনজ 
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বৈতানিতং হুপীয়সা কালেন শুস্তেৎ তথা সোপক্রমম্, যথা চ তদেব সংপিগ্িতং 

চিরেণ সংশুষ্তেদেবং নিরুপক্রমম্...”ইত্যাদি বাক্যরাশি উদ্ধার করিয়াছেন । 
৫-৬ খুষ্টশতাব্দীতে ব্যাসভাষ্য যদি উদ্ধত হয় এবং ব্যাসভাষ্যে যদি বার্ধগণ্য 
ূরধাচার্ধ্যরূপে উল্লিখিত হন, তাহা হইলে বার্ধগণ্য কিরূপে ৫-৬ খুষ্টশতাবীয় 
বনুবন্ধুর সামসময়িক হইতে পারেন? 

সাংখ্যকারিকার 'যুক্তিদীপিকা'*নায়ী ব্যাখ্যায় বন্ুবন্ধুর বহু পূর্বববস্তা 
ঈশ্বর কৃষ্ণাচাধ্যকে সমর্থন করিবার জন্য কপিল-কণাদ-বসিষ্ঠ-হারীত-বৃষগণাদি 
ূর্বাচার্ষ্যের ম্যায় বার্ধগণ্যেরও মতবাদ উদ্ধত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাও 
একখানি আধুনিক গ্রন্থ নহে । 
2 শশী স্পা পিপিপাশীপ পপ পাপী পট পপ ৮ ৮৮ পা শশী ০০০৮৮ শি াশিসপীপীপিপীশি পিশীক্ি পিসি 

* যুক্িদীপিকা দর্শনটাকা রুদ্-বাঁচস্পতিমিশ্রগ্রণীত বলিয়৷ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্ত 

ইহার তৃমিকাঁয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারিচক্রবন্তিসাংখ্ব্যাকরণতীর্থ এম, এ, 
মহোদয় লিখিয়াছেন--+36866176176 0 60 6010111078৮ 0 70 01 6110 1১0০08 

1155. আ)10]) 88011098119. 0 6০ ড2011781086 0118 1৪ টি (00) 

01101, আমরাও ইহা সমর্থন করি, কারণ স্থানে স্থানে যুক্তিদীপিকাঁর সহিত 
বাচম্পতিমিশ্রপ্রণীত তন্বকৌমুদীর মতভেদ পাওয়া যায় এবং এ ছুইথানি গ্রন্থে কখনও 
কথন মূল প্লোকের ভিন্ন ভিন্ন গাঠ গৃহীত হইয়াছে । এখন কথা হইতেছে-_যুক্কিদীপিক! 
কোন্ সময়ের গ্রন্থ এবং উহার যথার্থ প্রণেতা কে? 

শেষ প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায় না। পুপিনবাবু কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থের 

মতরণিকায় পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন-_ 
10017000188 006 আখ ( যুক্তিদীপিকা ) ৫) 1706 190 10001, 18697 00001) 

(9801)81)01)0 810 1)1010529,5,,5, 10767 13 10706 &% 817610 000$96101) 1701 

005088081858 1808008 00... [০৮ ০51) & 9110619 ৫10696101) 021) 109 (78060. 

(9 13001018515 ভব 88280155,.,৮ ইত্যাদি । ইহা অনবেক্ষণ মাত্র । কাঁরণ যুক্তিদীপিকার 

৮ পৃষ্ঠায় ও ৩৮ পৃষ্ঠায় “আহ্ চ+ বলিয়া! কথনও অবিকলভাবে এবং কখনও ঈষৎ পাঠাস্তর- 
কসহকা রেওুহরির বাঁক্যপদীয়স্থ ছিতীয়কাণ্ড হইতে__ 

| পৃথঙ নিবিষ্টতন্বানীং পৃথগর্থাভিপাঁতিনাম্। 
ইন্জরিয়াপাং যথা কা্ধ্যমূতে দেহাল লভ্যতে 1 (৪২৬) 

দি স্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব যুকতিদীপিকা ৭ ধৃষ্টশতাৰীর পরবর্তী । 
প্রাস্িকগণ বলেন, বর্তমান সাংখ্যগ্রবচনম্থত্র প্রাচীন বড়ধ্যারীসবত্রের প্রপঞ্চ এবং ১, 

ধুশৈতাধীতে ধারাঁধিপতি তো শেষোজ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন (ভৌমিক, সংলাংই 



৫১২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্যের অনেক পূর্বের “উরণ, রপর$” (১১1৫) স্থত্রীয় মহাতাযে 

৩-২ খুষ্টপূর্্বশতাব্দীয় পতগ্রলি বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_ 
“কর্তা হত্তা বার্ধগণ্যঃ”। ইহার ছায়ায় লিখিত আছে--বার্ষেতি। বুষগণ- 

হ্যাপত্যম। গর্গাদিত্বাদ্ যঞ.।৮ 
প্পীািশ্পািিটিশিশ িাাশিিসীতা পি ৮ পাটি শশা টাপিশ্িাীীশিশীশিী 

২৮১ পৃ*)। ইহার উপর 'রাঁজবান্ডিক' নামে একথানি সাংখ্যবাত্তিক ভোৌজকর্তৃক প্রণীত রা 

সায়সচীনিবন্ধাদিপ্রণেতা বাঁচস্পতিমিশ্র ভোজের নাম করিয়াছেন এবং নামগ্রহণপূর্নক 

রাঁজবান্তিকের অনেক ক্লৌোকও উদ্ধার করিয়াছেন। ১৭ খুষ্টশতাবীয় স্তায়মঞ্জরীকাঁর জন্তু 

বাঁচম্পতিমিশ্রের নাম করিয়াছেন। ৮৪১ খুষ্টাব্ধে বাচম্পতির ন্যায়স্থগীনিবন্ধ প্রণীত হয়। 

অতএব রাঁজবান্তিকপ্রণেতা-ভোজ ধারাধিপতি-ভোজ নহেন, কারণ বাঁচম্পতি মিশ্র তাহার 

পূর্ববর্তী । এতদ্ব্তীত সাংখ্যের উপর ধারাধিপতি কোনও বৃতি বা বাতিক প্রণয়ন করেন 
নাই। ইহ! তাহার নিজের উক্তি হইতেই গ্রতীত হইয়! থাঁকে। 

৮৪০ হইতে ৮৯* খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত পাঞ্চালান্তর্গত কাঁন্যকুজ্জে পরিংারবংশীয় রাঁমভদ্রতনয 

রণরঙগমল্প আদিবরাহ মিহিরভোজ নামে একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন। ইনি বছুরাজা জা 

করিয়া কান্কুজ্জের গৌরববৃদ্ধি করেন । ্ব10০৪/$ 3710) মহোঁদয় ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_ 

4[900101790828 80 1111)17 03081195 1000) 109 1019 6166 1311018 0019590 11070 

18161) (01109 840--890) 80010950700 000986101) আ৪৪ 2, 5919 1১0 ০2101 1)0118101 

1050 00108776008 1093 199 091100 0. 921019 ভা1]108% 65089180007 

(17 নু) 70. 879-80, 8:60 6.). আমাদের মতে এই ভোজই তব্বসমাসের উপর 

এবং প্রাচীন যড়ধ্যায়ীসাংখ্যস্থত্রের উপর ছুইথাঁনি বাষ্টিকগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। তমধ্য 

ষড়ধ্যাযীশ্বত্রীয় বার্িকখানি 'রাঁজবান্তিক+ বলিয়া অভিহিত হয়। রাঁজবাঙ্তিক এখন 

পাওয়! যায় নাঃ তবে উহা যে ভোজগ্রণীত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাঁই। প্রান্তিক গ্রবর 

কীথ, (1291৮)) সাঁহেবও লিখিয়াছেন-_“ ঘর 801088861 10185. 61698 ৪ 138195800 01 

190878085109]15, 0: 030,018 (নু, 9. 157 0489). এ ভোজ অবশ্য কান্তকুজ(ধিপতি। 

কিন্তু ধারাধিপতি নহেন। কারণ তাঁহারই মতে ধারাঁধিপতি ভোজ ১১ধুষ্টশতান্ধীয় (ঢু. 9. 14, 

9. ড়) এবং বাঁচম্পতিমিশ্র ৯ থুইশতাবীয় (ঘু. 9. 1], 9. 474) ছিলেন। বাচল্পতি 

মিশরের গ্রন্থে রাজবান্তিক হইতে যে সকল ক্লে(ক উদ্ধত হইয়াছে সেই সকল গ্োক হুজিদীপিকায 

্রস্থকারের স্বগ্রণীত বলিয়৷ উপপক্ন হয়। ন্ৃতরাং যিনি রাঁজবার্তিক করিয়াছেন তাহাকেই 

ুক্তিদীপিকার প্রণেত। বলা অসঙ্গত নহে। এই জন্ত আপাততঃ আমাদের সিদ্ধান্ত এই দে 
৯ ধুষ্টশতাবীয় রণরঙগমন্পন মিহির ভোজই যুক্তিদীপিক! প্রণয়ন করিয়াছেন। 

মনে হয়, বাঁচম্পতিমিশ্র *লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্” ( ২১৩৩) সুত্রের ভামতীতে 

অনায়াসে কাধ্যমম্পাদনের লৌকিক উদাহরণ দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন-_“ন চাস্তাপি ন দৃষ্রে 
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পতঞ্চলির পুরে পাণিনীয়গণপাঠের নড়াদিগণে লিখিত আছে-_'অগ্রি- 
রমন বৃষগণে'। অভিনবশাকটায়নের “শরছঙ্ছুনকরণাগ্নিশর্মকৃষণদর্ডাদ্ ভূগুবৎস- 
ব্িষ্ঠবৃষগণব্রান্ণা গ্রায়ণে” (২1৪5৬) এই সুত্র দেখিয়া পাণিনীয় গণপাঠে এ অংশ 
ক্ষিপ্ত হইতে পারে-_এরূপ বলা সমীচীন নহে, কারণ তাহার পৃর্ধে 'নড়াদিভ্যঃ 
ফণ (৪1১৯৯) স্ত্রের কাশিকায় নড়াদিগণ উদ্ধত হইয়াছে। কাশীনাথবাপু 

১০ শীট শশী শশী শিকারি ৮ 

দীগ্গামারবিনিশ্মিতানি মহাপ্রস।দ গ্রমোদবনানি শ্রীমন্গগনরেন্দ্রাণামন্েষাং মননাংপি দুদ্ধরাঁণি 

নরেশ্বরাঁণাম্”। এবং ভামতীর শেষেও লিখিয়াছেন__ ৃ 

“নৃপান্তরাণাং মনসাহপ্যগম্যাং জক্ষেপমাত্রেণ চকার কীন্িম্। 

কার্তম্বরাঁসারমথপূরিতার্থনার্থ; স্বয়ং শাস্ত্র বিচক্ষণশ্চ ॥ 
নরেশ্বরা যচ্চরিতান্থকীরমিচ্ছন্তি কর্তং ন চ পারয়ন্তি। 

তম্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্তো শ্রীমন্তরগেহকারি ময়! নিবন্ধঃ ॥” 

কল্পতরুকার অমলানন্দ লিখিয়াছেন--“কার্তম্বরং স্ুবর্ণত তশ্যাসারোহনবরতবর্ষণং তেন 

সপুরিঠোহ্থ: কাজ্ফিতো যস্থা সার্থন্ত জনসমূহস্য ম তথেত্যেকো বছুবীহিঃ ৷ তথাঁবিধঃ সাথে 

হব প্রকূতত্বেন বর্তততে স নৃগন্তথেত্যপরঃ ৷ নুগ ইতি রাজ্ঞ আখ্যা ।” 

'নুগ সম্জবতঃ মিহিরভোজেরই নাগান্তর। কেন তিনি এ নাম প্রাপ্ত হন তাহা 

অন্ুসন্ধেয়। 'নুশষের পর গম্ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়দ্বারা 'নৃগণশন্দ নিম হইয়াছে। নৃগ 

তর্থাং নরের গমাস্থান বা আশ্রয় অর্থাং শিব ব| বিঝু। পুষ্পনন্ত বপিগাছেন_-“নৃণমেকো গম্য- 

গুমসি পয়সামর্ণব ইব” ( মহিয়ঃস্তোত্র )। রাজা নৃগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, কাঁরণ দানশো গুতাহেতু 

তিনি প্রজাপুপ্জের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিঙেন। বাঁচস্পতি মিশ্রই বলিয়াছেন_কার্তম্বরা”। 

মারস্পুরিতার্থসার্থঃ, | 'নৃগ/নামে প্রসিদ্ধ হইবার মারও একটী কারণ আছে। রাজ! একজন 

গরম পণ্ডিত ছিলেন। বাঁচম্পতি বলিয়াছেন-ম্বয়ং শা্জ্বিচঙ্ষণঃ। পৌরাণিকেরা' 

নাংখ্যতুবপ্রকাশকৎ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলেন। সাংখ্যে পাণডত্যাতিশয়ছেতু রাঁজাও 

নিজেকে বিষুুর অংশ বলিয়| মনে করিতেন। এখনও তাঁহার “আদিবরাহ, উপাধি ইছার সাক্ষ্য 

দিতছ। ভিন্সে্ট, ন্মিথ, ( ড170676 80007) সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে__. 
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৫১৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাগ 

পাঠক (বু. 0. £%97০1) মহোদয়ের মতে (00180 400৭0257৬০1 থা 

1914) দেবনন্রিকৃত জৈনেন্দরব্যাকরণের *শরদচ্ুনকদর্ভাগনিশর্কৃষ্ণরণা...... 

(৩৩১৩৪) ইত্যাদি স্বত্র দেখিয়া পাঁণিনীয় গণপাঠের এ অংশ কাশিকাঁর পূর্বে 

এবং দেবনন্দীর পরে প্রন্গিপ্ত হইয়াছে_ ইহাও অনুমান করা উচিত নহে, কারণ 

জৈনেন্্ব্যাকরণের পূর্ববর্তী চীন্্রব্যাকরণের “নড়ািভ্যঃ” (২৪1৩৫) সৃত্রীয় বৃত্তিতে 
০ ীশিপশীশটিশাীশীটী 

পাশে 
শা 

8০$00000৮ (08. আত তত 00, 79-880). অতএব বিষ্ণুর অংশ বলিয়া রাজার 

ব্যক্তিগত ধারণাঁহেতু সংস্তাবকদের মধ্যে তাঁহার নৃগঃনামে প্রসিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। 

বাঁচস্পতিও রাজার স্ততি করিতেন। সেইজগ্ত ভামতীতে দুইবার তাঁহার “নৃগ'নাম দৃঃ হই! 

থাকে । কেবল ইহাও নহে, বাঁচম্পতি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মীন করিতেন। সেইজন্য তাহার 

বৃত্তান্ত দ্বারা বেদাস্তের 'লোক বর. লীলাকৈবঙ্যম্* সুত্র উদাহৃত হইয়াছে। রাঁজাও বোধ হয় 

প্লেহবশত্তঃ বাঁচস্পতির বিশেষ হিতকারী ছিলেন। কল্পতরতে অমল্লানন্দ সরন্বতী লিখিয়াছেন_ 

«জচীরধ্যং যোমহীপতি এহয়াঞ্চকার ত্য নাম নৃগ ইতি |” (২১।৩৩)। অতএব দানবীর 

শীন্তরবিচক্ষণ মহুনীয়কীন্ঠি বর্ধীয়ান্ এবং উপকারক রাজার স্তুতি কর! কিছুমাত্র অন্াঁয় নহে। 

টযবার্ধিকের ভূমিকায় বিদ্্যবরীগ্রসাদদ্বিবেদিমহৌ দয় বলেন থে চাঁহমানবংশে 'নৃগ? 

নামক. একজন রাঁদা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন এবং বাচস্পতি মিশ্র ভাঁমতীর শেন 

াহারই উল্লেখ করিয়াছে । বস্ততঃ কিন্ত প্র বংশে 'হ্গ” নামে কোনও রাজার পরিচয় 

পাওয়া যায় না। ্রতিহাসিক পণ্ডিতগণও তাহার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

্রজ্ঞানন্দসরদ্বত্তী বলেন, ভামতীর “ন্গশব্ দ্বারা গৌড়ের রাঁজা। ধর্মপাল লক্ষিত হইয়াছেন 

এবং বাঁচম্পতি মিশ্র তাহারই আশ্রয়ে ছিলেন। ইহাও সম্ভবপর নহে। কাঁরণ অধুনাতন 

্রতিহামিক পণ্ডিতদের মতে ধর্মপাল ৭৮৫ হইতে ৮২ খু্টাব পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং 

শঙ্করাচার্য ৭৮৮ খৃষ্টান্দে আবিভূত হইয়া ৮২ ুষ্ান্ধে তিরোভূত হন। বাঁচস্পতি শিপ 

শঙ্করাচার্য্যের সাঁমসময়িক হইতে পারেন না। কিন্ত মিহিরভোজের সময়ে তাহার তি 

ধরিলে তিনি শঙ্করাচাঁধ্যের পরবর্তী এবং জয়ন্ত তট্টের পূর্ববর্তী হইয়া! থাকেন। 

তায়নচীনিবন্ধের প্রণয়নকাল স্মরণ করিলে বাঁচন্পতিকে মিহিরভো জপুত্র মহ্ম্দরপাণে? 

সামসময়িক বলা অসম্তব। আর তিনি মছেম্্রপালের নিকট থাকিলে রাঁজশেখর
ের গ্রন্থ হইতে 

কোনও নাঁ কোন সংবাদ আমর! অবস্থাই পাইতাম । ভামতীর সমাপ্তিষ্কোকে মহীগ'শৎ 

ষ্ট হয়, কিন্ত তন্ারা মহেন্ত্রপালের পৌত্র মহীপাল লক্ষিত হইতে পারেন না। কারণ মহীপাপ 

১০৮ হইতে ৯১৭ খুষ্টা্ধ পরন্ত রাজত্ব করেন এবং তারপর তিনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা তৃতীঃ 

ইন্্রদেব কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। আর বাঁচম্পতির লেখায় রাঁজা নূগ যে নথ? 

গুণের জাধার বলিয়! বণিত হইয়াছেজ তৎসমুদায মিহিরিভোজ ব্যতীত মহেন্্পালে বা মধীগাঁ 

প্রযোজ্য হইতে পারে না। 



স্ফোটায়ন ব্যাকরণ ৫১৫ 

চন্রগোমী পাণিনিকে অম্ভুসরণপূর্বক লিখিয়াছেন__“অগ্নিশর্দন বৃষগণে*। 
আরিশর্দায়ণ বার্ষগণ্য বোধ হয় বৃষগণবীরের পৌত্র। বার্ষগণ্যের সহিত বুষগণ- 
বীরের নাম ও মতবাদ যুক্তিদীপিকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । পাণিনি যখন প্রাতি- 
পদ্িকপাঠে বৃষগণের নাম করিয়াছেন তখন তিনি অবস্থাই বার্ষগণ্যকে জানিতেন। 

পাণিনির পুর্বে দ্বৈতবনবাসী সামাচার্য জৈমিনিমুনি তদীয় গৃহাম্ৃত্রের 
তর্পণগ্রকরণে বার্ধগণ্যের নাম করিয়াছেন। তদন্ুসারে সামবেদের শাখাবিশেষে 

বার্ধগণ্যের উদ্দেশে এখনও তর্পণের জল দেওয়া হয়। সুত্রন্গণ্যশান্ত্রিকৃত 

'গোভিলগৃহ্কর্মমগ্রকাশিকা” নামক গ্রন্থের নিত্যানহ্থিক প্রয়োগ দেখিলেই আমাদের 
উক্তি সমর্থিত হইবে। 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধস্থিত ৩১৮ অধ্যায়ে গন্ধব্ধরাজ বিশ্বাবনু বার্গণ্যের 

নাম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__ 

“জৈগীষব্যস্তাসিতত্য দেবলম্থয ময় শ্রুতম্। 
পরাঁশরস্থ বিপ্রর্ষে ব্বার্ধগণ্যস্থয ধীমতঃ ॥৮ 

অধিক কি, কেহ কেহ বার্ধগণ্যকে মন্দ্রষ্টাও বলিয়া থাকেন। কারণ নাগী 
গায়ত্রীর উদাহরণে তাহার একটা মন্ত্র শ্রত হয়_“যয়োরিদং বিশ্বমেজতি তা! 
বিদবাংস! হবামহে বাম্। কীতং সোম্যং মধু॥” পিঙ্গলের ৩1১২ ছন্দঃুত্রের টীকায় 
মাদবগ্রকাশ ইহাকে বার্ধগণ্যদৃষ্ট মন্ত্র বলিয়াছেন। 

বার্ষগণ্য-বস্বন্ধুর সমকালীনত লইয়া! 11770])10. ডা০০5 মহোদয়ের 
কোনও সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্ত এসম্বন্ধে তিনি যখন কোনও যুক্তি 
না দেখাইয়া কেবল ন্বাভিমত ঘোষণা করিয়াছেন, তখন আমরাও তাহাকে 
বলিব-019:6 7330:007. 19 70 10:00? 01 (179 1701607 7980160 অর্থাং 

একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েং। সুতরাং বার্ধগণ্যকে লইয়! হটন্ 

মাহেনের ভ্রমসম্বন্ধে আমাদেরও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

(৩) পূর্ববপক্ষ। ব্যাসভাষ্টে লিখিত আছে-__“যটৈকা রেখা শত স্থানে শতং 
দশস্থানে দশৈকা চৈকস্থানে” (৩১৩ )। এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, ব্যাস- 

ভায়কার দশমিকমানের নিয়ম জানিতেন এবং দশমিকমান ৬ খুষ্টশতাবীয় 

বরাহমিহির কর্তৃক প্রবন্তিত হওয়ায় ব্যাসভাম্ত তাহার পূর্বববস্তা হইতে পারে না। 
সিদ্ধান্তপক্ষ। দশমিকমান' শব্দ দ্বারা এ সম্প্রদায় কি বলিতে চাহেন__ 

দ্শমিকসংখ্যা (00091 10100710818) অথবা দশমিকভগ্নাংশ (06081 
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850807) 1 দশমিকসংখ্যা বেদেই ব্যবহৃত হইয়াছে ( জজের ১৭২)। 

সুতরাং উহার সহিত বরাহমিহিরের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর 

দশমিক ভগ্নাংশ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত নহে । অভিপ্রেত হইলে তিনি বলিতেন 

_ প্যথৈকা রেখা শতস্থানে শততমাংশে। (০১) দশস্থানে দশতমাংশ (১) একা 

চৈকস্থানে (১)৮। 

(৪) পূর্বপক্ষ। মাঘের পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় সংস্কারার্থক 'পরিকর্ধাশবের 

প্রয়োগ ছিল না। শিশুপালবধের চতুর্থসর্গে লিখিত আছে--“মৈত্রাদিচিতত 

পরিকর্মবিদে বিধায় ক্লেশপ্রহাণমিহ লব্ধনবীজযোগাঃ 1” (৫৫)। অনেকে বলেন, 

প্রথমে মাঘই সংস্কারার্থক 'পরিকর্্ম'শব্ডের প্রয়োগ করেন এবং তারপর এই দেখিয়া 

সমাধিপাদস্থ “মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাম্..*.**” ইত্যাদি স্ুত্রের ব্যাসভায়ে 

এরূপ অর্থে 'পরিকর্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব এ সম্প্রদায়ের মতে 

ব্যাসভাস্ত ৭-৮ খুষ্টশতাব্দীয় মাঘের পরবর্তী বা সামসময়িক। 

সিদ্ধান্তপক্ষ। সনতমুজাীয়ভাম্তে ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য রাগিগীতের উল্লেখ 

করিয়াছেন। রাগিগীতে লিখিত আছে__“প্রসাদং কুরু তথ্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর 

তে”। মাঘের অনেক পূর্বের ৫-৬ খৃষ্টশতাবদীয় কোষকার অমরগিংহ লিখিয়াছেন_ 

“পরিকর্ম্াঙ্গসংস্কারঃ*। অমরসিংহের পূর্বে কালিদাস বলিয়াছেন__৫বিবুধৈরপি 

যন্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্মমণি ম্মৃতঃ* (কুমারসম্তব)। কালিদাসের বহু ূর্বব্তী 

আশ্বলায়ন শ্রোতনুত্রে 'পরিকন্মিশবদ প্রযুক্ত হইয়াছে । এত্তদ্ব্যতীত মহাভারতে 

অঙ্গসংস্কারার্থে এবং চিত্তসংস্কারার্থে পরিকর্ম'শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত 

মাঘের নিকট যোগভাষ্যকার খণী নহেন। 

(৫) পূর্ববপক্ষ। “তদস্থাস্তযস্মিক্গিতি মতুপ” (৫২1৯৪) স্ত্রীয় মহাভা 

পততঞ্জলি বলিয়াছেন__“অথাস্তিগ্রহণং কিমর্থম্? সত্তায়ামর্থে প্রত্যয়ো যথা 

স্তাং। নৈতদস্তি প্রয়োজনম। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি ।” কেহ কে 

বলেন, ইহা দেখিয়া ব্যাসভাস্তে লিখিত হইয়াছে__“সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশ্তিঃ। 

বৃক্ষ ইত্যুক্তেইস্তীতি গম্যতে। ন_সত্তাং পদার্থে ব্যভিচরতি।” (৩১৭)। 

সুতরাং এ সম্প্রদায়ের মতে ব্যাসভাষ্য মহাভাষ্যের পরবর্তী । 

সিদ্ধান্তপক্ষ। “ন সত্তাং পদার্থ ব্যভিচরতি”-__এই বাক্যটা উভয়তায়ে 

যে ভঙ্গিমায় উপন্তত্ত হইয়াছে তাহা. দেখিলে মনে হয়; উহ! উভয় ত্যন্বকা(র? 
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[্যে কাহারও উক্তি নহে। আমাদের মতে উহা! একটা চিরপ্রচলিত প্রাচীন 

নাভাণকমাত্র। বচনটা কোন্ সম্প্রদায় হইতে উঠিয়াছে তাহা বল! স্বকঠিন, তবে 

চ্পতি মিশ্রের মতে উহা বৈয়াকরণগোষ্ঠী হইতে উদ্গত হইয়াছে। এরূপ 
ইলেও মহাভাস্কার আভাণকটার প্রথম প্রবক্তা নহেন, কারণ প্রাগুক্ত স্তর 

াণিনিও তদস্থুদারে “অস্তি'পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় 

ঘ পানিনির পূর্বেও বৈয়াকরণিকদের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল। সুতরাং 

যাসদেবের মামলময়িক কোনও ব্যাকরণে এ আভাণকটার সন্গিবেশ ছিল বলিলে 

কছুমাত্র অসঙ্গতি হয় না। 

(৬) পূর্ববপক্ষ। বিভূতিপাদস্থ ৪৪স্থাত্রর ব্যাসভাস্ে লিখিত আছে_- 

অযুতসিদ্ধাবয়বভেদাম্গতঃ সমূহে। ভ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ।” কেহ কেহ বলেন, 

হা দ্র মহাভাষ্য কারই লক্ষিত হইয়াছেন, কারণ বাক্যটার তাৎপর্য মহাভাম্যে 

্ট হইয়। থাকে, যেমন_-গুণসমুবায়ে। ভ্রব্যম (81১৩ )। 

সিদ্ধান্তপক্ষ। সমূহ (0011৩610) দ্বিবিধ-যুতসিদ্ধাবয়ব এবং অযুত- 

ঈদ্ধাবঘব। যে সমূহের অবয়ব (04১) অপৃথগভাবে অর্থাং পরম্পর সংশ্লিষ্ট 

হবে অবস্থান করে তাহ! অযুতনিদ্ধাবয়ব, যেমন-__শরীর। ব্যাসভাত্মে লিখিত 

সাছে_-“অযুতসিদ্ধাবয়বভেদান্ুগতঃ সমূহো ভ্রব্যমিতি পতগ্জলি£গ। ইংরাজী 
ধায় ইহার অনুবাদ করিলে বলিতে হইবে-4১6০0৭1000 ফান, 

181017001৭7. 00110011010), 11751109 00118 1009 110 01710110071710110 

1100ন01 105 1090]0/20)19 00101)01)810109” এবং বাচম্পতিও বলিয়াছেন_- 

'ঘুতসিদ্ধাঃ পৃথক্সিদ্ধাঃ সান্তরাল। অবয়ব! যস্য স তথোক্তঃ, যুখং বনমিতি। 
ান্তরালা হি তদবয়বা...। অযুতসিদ্ধাবয়বম্চ সমূহে। বৃক্ষে। গৌঃ পরমাণুরিতি। 
নিরম্তর| হি তদবয়বাঃ1৮ আর মহাভাষ্যে লিখিত আছে--“গুণসমুদায়ে। ভ্রব্যমূ” 

অর্থাৎ 301)81000918 0, 00110011010) 01 10:0101108 (৪0৫]. 75 10110) 1 0-01)190$ 

/ 8 ৪৫০). কৈয়টাচার্ধ্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন_“গুণসমুদায় ইতি। 

পা দিমন্সিবেশমাত্রমিত্যর্থ:।”৮ আবার অন্থত্র তিনি বলিয়াছেন_-“গুণানামা শ্রয়ো 

ব্যমিত্যর্থঃ” এ ছুইটা ভাষ্যবাক্য একার্থক নহে। ব্যাসভাস্ে সমুদায়গত বা সমূহ- 

গত পার্থক্য প্রদর্শনই প্রধান উদ্দেশ্ঠ, তবে উহার প্রসঙ্গে পতঙ্জলির উক্তি বলিয়া যাহ! 

ধন হয় তদ্দারা অযুত সিদ্ধাবয়বের ভেদানুসারী দ্রব্য ুতসমূহ নিদ্ধারিত হইয়াছে। 
'মইজন্য বাঁচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন_-“তদেতেযু সমূহেষু, দ্রব্যতূতং সমূহং 
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নির্ধারয়তি__অযুতসিদ্ধেতি।” আর মহাভাত্েকস্ত তাবদ্ ভবানেতং গুণ, 

ন্যায্যং মগ্ততে স্ত্রীত্বং নাম ?__-এই প্রশ্ন করিয়া “ত্ব্যস্ত* এই উত্তর আপাততঃ 

্বীকারপূর্ববক দ্রব্যের স্বরূপনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে পূর্ববপক্ষরূপে উক্ত হইয়াছে_ 

দ্যদি ভাবদ্ গুণসমুদায়ে। দ্রব্যং কা গতি ধা এতে ভাবাঃ কৃদতিহিতাস্তদ্বিতা 

ভিহিতাশ্চ চিকীর্য! গোভেতি।”৮ (81১।৩)। সুতরাং এস্থলে 'গুপসমুদায় 

্রব্যম্ঠ ইহা! চরম সিদ্ধান্ত নহে । চরম সিদ্ধান্তের জন্য পরে ৫1১।১১৯ নৃত্রীয় 

ভাষ্যে “কিং পুন এরব্যং কে গুণাঃ ? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ! গুণাস্ততোহন্যদ্ দ্রব্য” 

বলিয়া তিনি দ্রব্য ও গুণের তেদ দেখাইয়াছেন। কারণ বৈশেধিকগণ পদার্থ. 

বিভাগ-প্রসঙ্গে দ্রব্য এবং গুণকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া থাকেন। অতএব 

উভয় দৃষ্টির সম্পূর্ণ পার্থক্যহেতু ব্যাসভাম্বের ধ্বনি মহাভাত্যে আরোপ করা কখন 

সঙ্গত নহে। 
প্রাচীনযুগ নামে কোনও মুনির পতগ্জলি বলিয়া এক পুত্র ছিলেন। তিনি 

সাঁমবেদের শাখাপ্রবর্তক কৌথুমমুনির শিল্ভ। শুনা যায়, এই পততঞ্জলি একথানি 

সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাম্তকার খুব সম্ভবতঃ সেই সংহিতা হইতেই 

এঁ বচনটা উদ্ধার করিয়াছেন। 

চাক্রবর্ণীয় ব্যাকরণ 
অথে ব্যাকরণং জাঁতং যচ্চাক্রবন্রণাহতম্। 

অষ্টাধ্যায়ীর “ঈও চাক্রবর্দণস্য” (৬।১/১৩০) সুত্রে চাক্রবর্পাণের নাম গাও? 

যায়। কাতন্ত্রপরিশিষ্টের “ইতো বা” (সন্ধি ৪৩) স্তরের বৃন্তিভাগে শ্রীপতিদত্ব 

টাক্রবর্্মণের নাম করিয়াছেন । শকটি-শাকটি-শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে সৃতি 

হয়-_“কপশ্চাক্রবন্মণস্ত” (উপ. ৩১১৪) । ইহার বৃত্তিতে উজ্জ্বলদত্ত বলিয়াছেন, 

“কপাতেরেব চাক্রবর্মণস্তাচাধ্যস্ত মতেন কপপ্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণং ৮. কুগাগ 

সএব। স্বরে তু বিশেষঃ।৮ উক্ত সুত্র হইতে উপপ্ন হয় যে, তিনি মর 

শাকটাঁয়নেরও পূর্বববন্থী ছিলেন। এই সকল স্ৃত্র এবং বৃত্তি দেখিলে মনে ই 

এক সময়ে ব্যাকরণের উপর চাক্রবর্মাণের কোনও না! কোন গ্রন্থ অবশ্ঠই বিষ্ঠা 

ছিল। “কগস্চাক্রবর্ণন্ত” সুত্র হইতে বুঝা যায় যে, মহষি শাকটায়নের গৃঢে 

চাক্রবর্মণও প্রাতিপদিকমান্রেরই ধাতুজত্ব বল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন, নয 
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ধণাদিকনৃত্রে তাহার নাম আসিবে কেন? শুন৷ যায়, তাহার ব্য/করণে দ্বয়শকের 

র্ধনামতা সকল বিভক্তিতেই স্বীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য কবিবর মাঘ 

পিবিয়াছেন__ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভূতাম্ (১২১৩ )। ইহাতে ভট্রোজি 

বলিয়াছেন_“্ষত্তু, কশ্চিদাহ চাক্রবন্মণব্যাকরণে ছয়শব্দস্তাপি সর্ধনামতাহস্্যুপ- 

গমাং তদ্রীত্যাইয়ং প্রয়োগ ইতি, তদপি ন। মুনিত্রয়মতেনেদানীং সাধ্বসাধু- 

প্রবিভাগঃ। তস্তৈবেদানীন্তনশিষ্টে বেদাঙ্গতয়া পরিগৃহীতত্বাং। দৃশ্ঠতে হি 

নিয়তকালাশ্চ ন্মৃতয়ো যথা কলৌ পারাশরী ন্মৃতিঃ1” 

চাক্রবর্্মণ চক্রবন্মার পুত্র। বায়ুপুরাণের মতে চক্রবন্মা কশ্ঠপের এবং 

দনায়ুসের পৌত্র। হয় ত দানবদের সম্বন্ধহেতু ধর্মশান্কারগণের মধ্যে 
চাক্রবর্নণের নাম দৃষ্ট নহে। কশ্ঠপ একজন সুপ্রাচীন মহষি। চাক্রবন্মণ তাহার 

গ্রপৌত্র বলিয়া! আমরা ক্াহাকেও অনেক প্রাচীন বলিয়াছি। 

আপিশল ব্যাকরণ 
আপিশলং ততে| জেম়ং যত পুরাঁপিশণিস্মতম্। 

অগ্ঠাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে-_“বা স্প্যাপিশলেঃ” (৬।১/৯২)। ইহা হইতে 

উপপন্ন হয় যে, শব্বাধিকারে পাণিনির নিকটেও আপিশলিমুনি একজন প্রমাণ- 
পুরুষ বলিয়া গৃহীত হইতেন। শাব্দিকগণ বলেন--অপিশলম্যানম্তরাপত্য- 
মাপিশলি:। ইঞ. আছ্চচে বৃদ্ধিঃ।” অতএব অপিশলের পুত্র আপিশলি। তিনি 

মামতন্্প্রণেতা বলিয়! প্রসিদ্ধ । পৌরাণিকদের মতে তিনি যাজ্ঞবন্ষ্যের শ্বশুর 
ছিলেন। যাজ্ভবন্ধ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয় এবং শিষ্ঠ। তিনি স্থয়ং 

বলিয়াছেন-__ 

দকৃত্বা চাধ্যয়নং তেষাং শিহ্যাণাং শতমুত্তমম্। 
বিপ্রিয়ার্থং সশিষ্যন্ত মাতুলস্য মহাত্মনঃ ॥৮ 

| ( মহাভারত শাস্তিপ*ৎ ৩২৩ অ০)। 
তরুণ যাল্ঞবন্ক্য বৃদ্ধ শাকল্যের সহিত ত্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হন ( বৃহদারণ্যক উদ )। 
সতএব আপিশলিকে শাকল্য বৈশম্পায়নাদির সামসময়িক বলা যায়। কুরুক্ষেত্রের 

দ্কালে তাহার বিদ্ধমানতা অনুমান কর! প্রান্ধিকদের নিতান্ত মতবিরুদ্ধ নহে। 
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হেমউক্্র রায় চৌধুরিমহোদয় তদীয় “20109011900 0? 40607 [1 
নামক গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - “170 0181101 : 17৫ 0৫04[911 

81160 01110 1150:70608 ( 851) 010 1)0৮ 10001 01 016 20, গুতা 

1)01010 0000901019 070 91091016 [15158 9000৮ 1000004 09 1141 

4১015111000 01 1110 10011080160. 1)/ 12501058008 01 1৫ 

10112001701 10179 001000011--191)00011--জর 5,101 90110) 

[0010100 ০0৮ (00 1170 111151115148 0090019007৬ 01093 10. 0058101 

2৪ 1011100004৮ 01 0)০ 10052, 11086 11) 010 10010021166, ২০৮ ভারত 

যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং এ মময়ে কল্যব্দ আরন্ধ হয়। খুষ্টাবের 
আারস্তে ৩১০১ কল্যবদ ছিল। মংস্তপুরাণের মতে আপিশলিমুনি ভূগুবংশীয় 
একজন গোত্রপ্রবর্তক খষি এবং কোন৪ সময়ে পার্বতীদেবীর পুণ্যকত্রতে 

তাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেযাহাই হউক। 
আপিশলিপ্রোক্ত ব্যাকরণের নাম আপিশল (পাৎ ৪1৩1১০১, ১১৫ )। এ! 

গ্রন্থ, লক্ষ্য করিয়া কাঁশিকায় উক্ত হইয়াছে_-“আপিশলপাণিনীয়ে শানে 
(৬।২/৩৬)। শ্রীতত্বনিধির মতে নয়টি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণের মধ্যে 'আপিশঙ্' 

ব্যাকরণ অন্যতম । তথায় স্মৃত হইয়াছে 

দীন্্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্বং কৌমারং শাকটায়নমূ। 
সারন্থতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্ ॥৮ 

অমোঘবৃত্তিতে অভিনব শাকটায়ন-লিখিয়াছেন-_“অষ্টকা আপিশলপাণিনীয়াঃ" 
ইহাতে উপপন্ন হয় যে, পাণিনির শ্টায় আপিশলির ব্যাকরণও একখানি সুত্র 

গ্রন্থ এবং উহা অষ্টক বা অগ্টাধ্যায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। “প্রোক্তালুক 

( ৪1২৬৪.) স্তরের কাশিকাদি হইতে জান! যায় ষে, ধাহারা এই ব্যাকরণে 

পঠনপাঠন করিতেন তাহা দিগকেও “আপিশল' বলা হইত | | 
আপিশল ব্যাকরণ বহুকাল পূর্বেষ তিরোহিত হইয়াছে । তবে নানা গ্র" 

উহার কোনও কোন সুত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন-_ 
(১ পতুরুস্বশম্যমঃ সর্ধধধাতৃকানু চ্ন্দসি”। কাশিকায় বামনা 

বলিয়াছেন_-“আপিশলাস্তরুস্তশম্যমঃ সার্ধাতুকান্ু চ্ছন্দসীতি পঠনস্তি” (৭৩:৯৪) 
এস্থলে ডাক্তার শ্রীপাদকৃফণ লিখিয়াছেন-_-%4 7019 01 40189] 18 1707 

(106 18518 170 7. 8; 9, (9, ৩, 9509 )1. | 
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(২) “শতাচ্চঠন্ততাবগ্রন্থে” । কৈয়টের প্রদীপে লিখিত আছে-__ 
“আপিশলকাশকৃৎসয়োস্বগ্রস্থ ইতি বচনাদপি অত্র প্রতিষেধাভাবঃ* (৫1১২১)। 

বস্কটাচল লিখিয়াছেন_-“শতাচ্চ ঠম্যতাবশতে' ইতি স্ুত্রে-**-'*ব্যাকরণাস্তরস্থ 

'তাচ্চ ঠন্যতাবগ্রস্থে' ইতি সুত্রমুপন্যস্ত তণ্মতে শত্যঃ শতিকো বা গোসজ্ঘ ইতি 

সাধু; । পাণিনিমতে তু শতকো গোমজ্ৰ ইত্যেব সাধুঃ*''**৮ | 
(৩) “সময়াদীনাং কর্ম প্রবচনীয়ত্বম্”। কাত্ত্রের কারক প্রকরণের “দ্বিতীয়ৈনেন' 

(৪২২৮) স্বৃত্রের টাকায় ছুর্গসিংহ লিখিয়াছেন__“আপিশলীয়ব্যাকরণে কর্মম- 

প্রবচনীয়ত্বং দৃষ্টমিতি মতম্চ। অভিপ্রায় এই যে, আপিশল ব্যাকরণে “সময়া- 
নিকষ।-হা-ধিগ-অন্তরা-অস্তরেণণশব্দসমূহ কর্মপ্রবচনীয় বলিয়। নির্ধারিত ছিল 
এবং তদনুসারে শর্বববন্মাও কন্মপ্রবচনীয়েশ্” (২২৯) স্বত্রে এ সকল শব্দ 
আপিশলির মতে কর্ন প্রবচনীয়ের অন্তর্গত বলিয়াছেন । 

(8) “ধেন্থুরনঞ্জিকমুৎপাদয়তি” | পদমঞ্জরীতে হরদত্ত মিশ্র লিখিয়াছেন-_- 

“ধেনুরনঞ্িকমুৎপাদয়তী'ত্যাপিশলেঃ ্ুত্রম্”। (পদমঞ্জরী ২য় খণ্ড, ১৩৬ 

প*)। কাশিকায় লিখিত আছে-_জ্ঞাপকং স্যাৎ তদস্তত্বে তথা চাপিশলে 

বিধি; 1... (8২1৪৫) এবং আপিশলির বিধিটা কি তাহা বিবার জন্য হরদত্তের 
রথে এ সুত্রটা উদ্ধত হইয়াছে। 

(৫) “মন্কর্মণ্যনাদর উপমানাদ্ বিভাষাইগ্রাণিষু” বা “মন্যকর্মণ্যনাদর 

উপমানে বিভাষাই প্রাণিষু” | সুত্রটীর প্রথম পাঠ প্রীপতিসম্মত (কাতন্ত্রপরি শিষ্ট 

কারক গ্র* ৩৯ স্ৃত্র), আর শেষোক্ত পাঠটা কৈয়টসম্মত (২1৩১৭ স্ুত্রীয় 

প্রদীপ )। হরিনামামৃতব্যাকরণের কারকপ্রকরণে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়া- 

ছেন_-“মন্যকর্মণ্যনাদর উপমানে বিভাষাহপ্রাণিযু--ইত্যেবাপিশলম্ত্রং চ। 

ঈয়াদিত্যাদয়স্তুপমানাদিতি চ না্রিয়ন্তে প্রত্যুদাহরস্তি চ1” (১ম খণ্ড 
৮৪২-৪৩ পৃ )। 

(৬) “ধাত্বস্তরযোগে বা”। সম্তব্তঃ ইহাও একটা আপিশলীয় সুত্র । 
কাতন্বপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে__-“আপিশলীয়মতে ধাত্বস্তরষোগে পাক্ষিকং কর্পান্বং 

উমূসারেণ সঙ্গত মিত্যদোষঃ1” (বিগ্যাসাগরীয় প্রদীপ, কারক--৭১৯ পৃৎ 

খ?নাথ সং ১ম ভাগ) । 

শুনা যায়, আপিশলে 'তদর্থম্ঠ (৫১১১৭ ) এই পাণিনীয় স্থত্রবং কোনও 

সত ছিলন|। ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন--“তদরহমিতি নারন্ধং স্ত্রং ব্যাকরপাস্তরে' এবং 

৬৬ 
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হেলারাঁজ বলেন-_ব্যাকরণাস্তর আপিশলে কাশকৃৎনে চ'। কিন্তু ভর্তৃহরি 

কোনও গ্রন্থ দেখিয়া এরূপ বলিয়াছেন অথবা কিংবদন্তী শুনিয়া এরূপ বলিয়াছেন 

তাহা আমরা জানি না। 

সম্প্রদায়নি্পত্তির জন্য কেবল নূত্রপাঠ নহে, ধাতুপাঠ প্রাতিপদিক পাঠ 

(গণপাঠ) এবং শিক্ষাশান্ত্রও তৎকর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। তথ্ধ্যে কেবল 

শিক্ষাশান্ত্রই এখনও বিদ্কমান আছে এবং উহা 'আপিশলীয়শিক্ষা' বলিয় 

নানা স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের নামপ্রকরণস্থ ১৪৩ সৃত্রীয় টীকায় দুর্গমিংহ 

লিখিয়াছেন_-“আপিশলীয়মতং তু-_ 

পাদস্বর্থলমাপ্তি বর্বা জ্ঞেয়ো বৃত্তস্ত বা পুনঃ। 

মাত্রিকন্ত চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ছন্দংসন্বন্ধেও আপিশলি মুনি কোনও না কোণ গর 

রচন। করিয়াছিলেন। 

আপিশলির ধাতৃপাঠ পাওয়া যায় নাঁ, কিন্তু একসময়ে উহা! যে ছিল 

তাহাতেও সন্দেহ নাই। “সমবপ্রবিভ্যঃ স্থৃচ (১1৩২২) স্ৃত্রের ভাষে স্মৃত 

হইয়াছে-_“অস্তিং সকারমাতিষ্ঠতে”। ইহার উপর মহাভাস্ত-দীপিকায় ভর্তার 

বলিয়াছেন__“ইহাস্তেঃ কেচিৎ সকারমাত্রমূপদিশ্য পিৎন্বডাগমং বিদধতি” 

( মহাভাস্ত__২য় খণ্ড ভূমিক! কীল্হর্, )। ভর্তৃহরির বাক্য পরিষ্ফুট করিবার জন 

কাশিকান্তাসে জিনেন্্বুদ্ধি লিখিয়াছেন__“সকারমাত্রমস্তিধাতুমাপিশলিরাচার্া 

প্রতিজানীতে । তথ! হি ন তস্ত পাণিনেরিবাস ভুবীতি পাঠঃ কিংতহি! ম 

তুবীতি। » ত্বেবাগমৌ গুণবৃদ্ধী আতিষ্ঠত ইতি। এবং হিস প্রতিজানীত 

ইত্যর্থঃ।৮ (১/৩২২)। অমোঘবৃত্তিকার শাকটায়নও জিনেন্দ্বুদ্ধির গা; 

বলিয়াছেন। নিরুক্তের ভাস্তে ভর্তৃহরির প্রায় সামসময়িক স্ন্দস্যামী লিখিয়াঞে 

__উষি-জিঘর্তা ছান্দসৌ ধাতৃ। ব্যাকরণস্থয শাখাস্তর আপিশলাদৌ স্মরণাং 

এই সকল প্রাচীন উক্তি শুনিয়া! আপিশলির ধাতুপাঠ অন্থুমিত হইতে পারে। 

ধাতুপাঠের গ্যায় আপিশলির গণপাঠও পাওয়া যায় না। গণপাঠ অরথা 

প্রাতিপদিকপাঠ। মহাভাস্তের দীপিকায় ভর্তৃহরি বলেন ফে, আপিশলি 

র্ববাদিগনীয় পাঠ বর্তমান সর্ববাদিগণীয় পাঠ হইতে স্বতঙ্ ছিল। ইহা অপর 

নহে? কারণ পাণিনির পূর্বে সরবাদিগণের একটা স্বতন্ত্র পাঠ ভাস্তাদি হই: 

এখনও উপপন্ধ হইয়া থাকে । পাশিনীয় সরববাদিগণের পাঠ এইরপ-ম 



জপিশল ব্যাকরণ ৫২৩ 

বিশব-.সিম। পূর্ব্পরাবর'*'ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্। অন্তরং 
বহির্ধোগোপসংব্যানয়োঃ। ত্যদ্তদ্যদ্.'*কিম্। সর্বাদি1৮ মনে হয় আপি- 

শলীয় সর্বাদিগণের পাঠ এইরূপ ছিঙ্স_“সর্বব বিশ্ব-**'*লিম ত্যদ্ তদ্ যদ্...... 
কিস্। পূর্ববপরাবর.""**ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। ন্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্। অন্তরং 
বহির্ধাগোপসংব্যানয়োঃ। সর্ধবাদিঃ 1৮ 

অষ্টাধ্যায়ীস্থ “পূর্ধপরাবর-*:৮ (১১৩৩) স্ৃত্রীয় ভায়ে সূত্র প্রয়োজনাধি- 
করণের প্রসঙ্গে তিনটা পক্ষ উপন্তস্ত হইয়াছে । তম্মধ্যে পতঞ্রলি প্রথম ও 

দবিতীয়পক্ষ প্রত্যাখ্যানপুর্ব্বক চরমপক্ষটা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 
(১) “ইদং তহি প্রয়োজনং ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়ামিতি বক্ষ্যামীতি। এতদপি 

নান্তি প্রয়োজনম্। এবং বিশিষ্টান্তেবৈতানি গণে পঠ্যন্তে। 
(২) ইদং তহি প্রয়োজনং দ্যাদিপযুর্যদাসেন পর্যুদাসো মাতৃদিতি। 

এতদপি নাস্তি গ্রয়োজনম্। আচার্ধ্প্রবত্তি জ্জাপয়তি নৈষাং ঘ্বযাদিপরুর্তদাসেন 
পযুদাসো ভবতীতি। যদয়ং পূর্ববত্রাসিদ্ধমিতি নিপাতনং করোতি। বার্তিককারশ্চ 
পঠতি জশভাবাদিতি (৮৩১৩২ বাত্তিক ) চেঘুন্তরত্রাভাবাদপবাদপ্রসঙ্গ ইতি । 

(৩) ইদং তহি প্রয়োজনং জসি বিভাষাং বক্ষ্যামীতি।” 
বর্তমান সর্ধাদিগণের পাঠ মনে রাখিয়াই প্রথম পক্ষটা উপন্াস্ত ও 

্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । আচার্য্য প্রবৃত্তি অনুমান করিয়া দ্বিতীয় পক্ষটা প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্তমান সর্বাদিগণের পাঠ হইতে একটা স্বতন্ত্র পাঠ না 
ভাবিলে কেন তিনি এরূপ পক্ষ উদ্ভাবনপূর্ধবক বলিলেন-_“দ্বযাদিপর্চুদাসেন 

পয যদাসো! ম! ভুদ্দিতি”। প্রদীপে কৈয়টাচার্য্য ইহার প্রপঞ্চাভি প্রায়ে লিখিয়াছেন 
“"তাদাদীনি পঠিত্বা গণে কৈশ্চিৎ পূর্ববাদীনি পঠিতানি। তত্রাহদ্বযাদিভ্য ইতি 
তমিলাদীনাং প্রতিষেধঃ প্রাপ্পোতি ॥ তত্র পুনঃ সর্ববনামসংজ্ঞা। তমিলাদিবিধানার্থং 
বিধীয়তে । তেন দ্যাদিপু্তদাসে| বাধ্যতে |” দ্যাদিপরু'দাস বাধিত হয় বটে, 

কিন্ত এ সকল কথায় সব্ধ্বাদিগণের বর্তমান পাঠ হইতে স্বতন্ত্র একটা পাঠ 

মন্বীকার করা যায় না। পাণিনির সময়েও আপিশলের প্রচলন ছিল বলিয়া 
পদমগ্ররীতে হরদত্ত লিখিয়াছেন_-“তত্র যে সাধবস্তে'''কথং পুনরাচার্য্যে 
পাণিনিনাইবগতমেতে সাধব ইতি? আপিশলেন পূর্বরব্যাকরণেন।” এই 
নকল কারণবশতঃ আমর! মনে করি, আপিশলির গণপাঠ লইয়াই এ নকল কথা 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
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আপিশলির একটা প্রবল সম্প্রদায় ছিল। এখনও নানা গ্রন্থে ইহাদের 
নানাপ্রকার উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন__ 

(১) কাতন্ত্রন্ধির ৮ নুত্রীয় পঞ্জীতে ত্রিলোচন দাম লিখিয়াছেন-_-“তথ 
চাঁপিশলীয়াঃ পঠস্তি_ 

“সামীপ্যেহথ ব্যবস্থায়াং প্রকারেহবয়বে তথ]। 

চতুর্ধর্ধেষু মেধাবী আদিশব্দং তু লক্ষয়ে ॥” ইতি ।” 

(২) কাতন্ত্রসন্ধির ২৪ন্মত্রীয় টীকায় দুর্গনিংহ লিখিয়াছেন_“তথ। 
চাপিশলীয়শ্লোক:- 

“'আগমোহম্ুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দনাৎ। 

আদেশ্ত প্রসঙ্গেন লোপ: সর্ববাপকর্ষণাৎ ॥”**'% 

স্থপস্মস্থিত ৪৮ স্থৃত্রীয় স্থুবস্তপ্রকরণের মকরন্দে বিষণমিশ্রও এই শ্লেকটী উদ্ধার- 
পূর্বক লিখিয়াছেন__“ইত্যাপিশলীয়াঃ” ৷ তবে আপিশলি স্বয়ং ইহা বঙিয়া- 
ছিলেন কি না তাহাও অনুসন্ধেয় । আপাততঃ কিন্ত আমর! শ্োকটীকে 

সাম্প্রদায়িক উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম । 

' (৩) নবীন কৌমারদের মতে 
'গত্যর্থাদিষু কস্থৈব নীখ্যাগ্যাদিযু কর্তৃতা। 
শেষে কর্ম চ কর্তা চ যথাসম্ভবমিষ্যাতে ॥+ 

ইহা আপিশলিসম্প্রদায়ের শ্লোক। কিন্তু শ্রীপতি, ভ্রিলোচন এবং হুর্গসিংহাদি 

প্রাচীন কৌমারদের গ্রন্থে বা অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থে প্লোকটী পাও! 
যায় না। আর ইহা যে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ তাহাও অনুমান কর 
কঠিন। পাণিনি সুত্র করিয়াছেন__-“গতিবুদ্ধি'*.**স পৌ” (১81৫২) ও 
“হাক্রোরন্যতরস্তাম্” (১1৪৫৩), এবং প্রথম ন্ুত্রের লঘুবৃত্তিতে পুরুষোত্ম 
লিখিয়াছেন-_-“ততশ্চ গত্যর্থাদিব্যতিরিক্তানামণৌ কর্তৃাবুভয়ং ভবতি কর্ৃ 
কর্ত্বঞ্চেতি বদস্তঃ কেচিৎ পাচয়ত্যোদনং দেবদত্ং দেবদত্তেনেত্যাগ্থপি 
ভবতীত্যানঃ। এবং চ 'ক্রোর্কে”তি প্রপধ্ধার্থ, বেদিতব্যম্।” উক্ত শ্লোকটা 

পুরুষোত্বম জানেন না, তবে যাহা! বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্ধ্য প্লোকে উপল 

হইয়া থাকে। তারপর কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতি লিখিয়াছেন-_-“গদ। 
হৃঞ্রোরব্বাবচনমকর্পনকাভ্যবহারার্থয়ো নিত্যং মাভূদিতি কথং প্রপঞ্ার্থমিতি 
লঘুবৃত্তিকতোক্তম্ 1” (কারক ১৮ স্ৃ)। অভিপ্রায় এই যে; শেযোক ও 
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অনর্থক, প্রপঞ্চার্থক নহে। সেইজন্য ইহার ব্যাখ্যায় গোঁপীনাথ তর্কাচার্য্যই 
প্রথমে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের নামোল্লেখপুর্বক বলিলেন__“তথ। চাঙ্ঃ__ 
দাার্থদিযু কর্দেব'"*"*॥”  অখৈবমাপিশলীয়দিশা বা হাকঞোরিত্যনর্থকম্ 
তথা চ পুরুষোত্তমে। বা বচনমনর্থকমিত্যাহ__-তদেতি ।.*****হীনমহিমত্বাং লুবৃত্তি 
নাল্লাক্ষরত্বাদিতি ভাবঃ।” শ্রীপতি তথাকথিত আপিশলীয় গ্লোকটা শুনেন নাই। 
অথবা ইহা! যে আপিশলীয় মতবাদ তাহাও তিনি জানেন না । আপিশলি 
তাহার নিকট অপরিচিত_-এ কথ! বল! সঙ্গত নহে, কারণ প্রসঙ্গান্তরে তিনি নাম- 
গ্ণপূর্বক আপিশলির 'মন্যকর্মপ্যনাদরে'.'*ইত্যাদি ত্র উদ্ধার করিয়াছেন 
(কারক ৩৯)। সুতরাং শ্ত্রীপতির কথায় গোগীনাথের প্রান্বিক-দৃষ্ট 
কিরূপে খুলিল তাহা বল! কঠিন। যাহাই হউক, প্রীপতির ও গোগীনাথের 
উক্তি শুনিয়৷ কৌমারদের মধ্যে পুগুরীক বিগ্ামাগর কাত গ্রদীপে লিখিয়াছেন__ 
“আপিশলীয়মতে হাকুঞ্চো বরব। বচনং প্রপঞ্চার্থমিতি পুরুষোত্বমঃ | অন্রাকর্ম কতেই- 
ত্যবহারার্থে ব সাফল্যমিতি শ্রীপতিপ্রলাপো নিরস্তঃ”। (কারক ২১৯ )। 
ভট্টির কলাপদীপিকাতেও তিনি ইহাই লিখিয়াছেন। | 

অষ্টাধ্যায়ীর ম্যায় চান্দ্রেও সৃত্রিত হইয়াছে__“গতিবোধাহারশ ববার্থানা- 
গ্যানাং প্রযোজ্যে” (২১৪৪) এবং “হাক্রোব্বা” (২১৪৫ )। আপিশলীয় 
প্লোকটা বর্ণতঃ বা তাৎপর্য্যতঃ জানিলে চন্দ্রগোমী কি নীরব থাকিতেন? 
মানাদের মনে হয়, শ্রীপতির পর এবং গোগীনাথের পূর্বে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের 
নান দিয়া শ্লোকটীর স্থ্ি হইয়াছে। সম্ভবতঃ মগ্ডনাচার্যের দৌর্গটিগ্পনী এই 
লোকটার আকর। মণ্ডনাচার্ধ্য ১৩-১৪ খুষ্টশতাব্দীয় ছিলেন। সুতরাং ভিনি 
শীপতির পরবর্তী এবং গোগীনাথের পর্বববন্তী। 

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ 
মুনিনা ব্যাড়িন! গ্রন্থ গ্রণীতন্তদনস্তরমূ। 

_ ব্যাড়ি নামে ছুইজন শাব্দিক মুনি ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বেদনিধি 
শৌনক ভার্গবের শিত্য এবং পাণিনির পূর্ববন্তী, আর একজন সম্ভবতঃ পাণিনির 
শির ও মাতুলপুত্র বা মাতুলপৌসর দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। অষ্রাধ্যাযীতে কিন্তু কাহারও 
'শনপাওয়াযায় না। নাম ন| থাকিলেও পাণিনির পূর্বববন্তাীঁ এসং পরবর্থ 
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নানা গ্রন্থ হইতে বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ির অস্তিত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। দাক্ষায়ণ ব্যাডি 

সংগ্রহকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। পতঞ্ুলির মহাভাস্ত্ে এবং ভর্তৃহরির দীপিকাদিগর্ 

তাহার নাম পাওয়া যায়। | 

ব্যাড়ির বিকৃতবল্লীতে লিখিত আছে-__ 

“শৈশিরীয়ে সমায়ায়ে ব্যাড়িনৈব মহধিণা । 

জটাঘ্া! বিকৃতীরষ্টো লক্গ্যন্তে নাতিবিস্তরম্॥৮ 

এন্থলে দেখা যায় যে, ব্যাড়ি একজন মহধি ছিলেন। “শৌনকাদিভ্যম্ছন্দমি' 

(৪৩১০৬) সুত্রে পাণিনি শৌনকের নাম করিয়াছেন এবং শৌনকের 

খক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নাম আছে। শুনকবংশের সর্ববাপেক্ষা অর্ধবচীন 

(গৃহপতি বা কুলপতি ) শৌনকও পাণিনির পূর্বববন্তী। তাহার খক্প্রাতিশাখো 

স্মুত হইয়াছে__-“উভে ব্যাড়িঃ সমম্থরে” (২1১৩), “পরেষাং ম্যাসমাচারং ব্যাড়ি- 

স্তৌ চে স্বরৌ পরৌ” (৩৮), পৰ্যাড়েঃ সর্বত্রাভিধানলোপঃ” (৬২১) ইত্যাদি। 

“পরেষাং স্তাসমাচারম্******৮ ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় উবটাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_ 

“আনার্ধাদিতিকরণাৎ পরেষামক্ষরাণাং ন্তাসমুদান্তত্বমাচারং মন্ততে ব্যাড়িরাচারা:"। 

এ সকল কথা হতে শৌনকোক্ত ব্যাড়ির পাণিনিপূর্বর্গহ্থই উপপন্ন হঈয় 

থাকে। 

ব্যাকরণের উপর এই ব্যাড়ির কোনও না কোন গ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। 

শৌনকীয় খক্প্রাতিশাখ্যের_ 

“সমাপাগ্ধং নাম বদস্তি ষন্থং তথা ণত্বং সামবশাংশ্চ সন্ধীন্। 

উপাচারং লক্ষণতশ্চ সিদ্ধমাচা্ধ্য| ব্যাড়িশাকল্যগার্গযাঃ॥৮ (১৩।১২)। 

এই গ্লোকও তাহার প্রমাণ । কারণ ইহার ব্যাকরণাধিকারে সুগ্রদিদ্ধ 

শাকল্যগার্গ্যের সহিত ব্যাড়ির নামও উল্লিখিত হইয়াছে । ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ 

সম্ভবতঃ দুইটা ভাগ ছিল_বৈদিক এবং লৌকিক। প্রাগুদ্ধ'ত বচনরাশিই 

বৈদিকভাগের প্রমাণ। পুরযোত্বম  বলিয়াছেন_-“ইকাং যণা ব্যবধান 

ব্যাড়িগালবয়োরিতি বক্তব্যম্* এবং স্ুপন্মে পদ্মনাভও লিখিয়াছেন__দ্যরৃব্যবধান 

ব্যাড়িগালবয়োঠ” (সন্ধি ৪৯) গালবীয় ব্যাকরণের লৌকিক ভাগ হই 

পাণিনি অনেক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন ( ৬/৩।৬১, ৭৩৯, ৮181৬? )। 'ইকাং 

যণ ভি ধ্্যবধানম্ঠ ইহাও একটা লৌকিকনিয়মসন্ব্ধীয় নৃত্র। সুতরাং গালবীয় 

ব্যাকরণের শ্যায় ব্যাড়ীয় ব্যাকরণেও লৌকিক ভাগ অনুমান করা অসঙ্গও নি 



ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ ২৭ 
্ামাদের আষ্টাধ্যায়ীতেও ছুইটা ভাগ আছে-বৈদিক এবং লৌকিক। ব্যাড়ীয় 
বা গালবীয় ব্যাকরণও অক্টাধ্যায়ীর ম্যায় ছিল বুঝিতে হইবে। তবে পার্থক্য 
এই যে, অষ্টাধ্যায়ীতে লৌকিক ভাগ প্রধানভাবে আচরিত হইয়াছে, আর 
গালবাদিতে সম্ভবতঃ বৈদিকভাগই প্রধানভাবে আচরিত হইয়াছিল। যড় গুরু- 

শি লিখিয়াছেন__ 
“আসীদ্ গৃহপতি ধে! বৈ নৈমিষারণ্যবাসিনাম্। 
শতানীকায় রাজ্ছে বৈ জনমেজয়স্থনবে ॥” ইত্যাদি। 

শৌনক অর্থাৎ খক্প্রাতিশাখ্যকার কুলপতি বা গৃিষ্তি শৌনক। ইহার পিতামহ 

ইান্দাত দৈবাপ শৌনক ভার্গব। বেদবিত্তম বলিয়। শৌনক ভার্গবের উপাধি 
ছিল__'বেদনিধিঃ। ইনি বয়ান ব্যাড়ির গুরু | ব্যাড়ি স্বয়ং বলিয়াছেন__ 

“নত্বাদৌ শৌনকাচাধ্যং গুরুং বেদমহানিধিমূ। 
সুনীল্দ্রং সর্বববেদজ্ঞং ত্রন্ষজ্ঞং লোকবিশ্রুতম্ ॥” 

ধড় গুরুশিত্বের মতে খক্প্রাতিশাখ্যকার শৌনক জনমেজয়পুত্র শতানীকের সময়ে 
বিদ্যমান ছিলেন । সেইজন্য তাহার পিতামহ-শিষ্য ব্যাড়িকে আমরা জনমেজয়ের 

বা পরীক্ষিতের সামসময়িক বলিয়া! মনে করি । 

পাণিনির *ম্বাগতাদীনাং ৮৮ (৭1১৪৯) স্ুত্রীয় স্বাগতাদিগণে 'ব্যড়' 

নাম পাওয়া যায়। ব্যড়ের অপত্য ব্যাড়ি। ইনি একজন গোত্রপ্রবর্তক 

মুনি। অত্রিগণে ব্যাড়িগোত্রের পাঠও আছে। গ্রন্থাস্তর হইতে জান! যায় যে, 
আত্রেয় অঙ্চনানস এবং শ্যাবাশ্ব__এই তিনজন এ গোত্রের প্রবর। ইহারা 
মকলেই বেদের মন্্ষ্টা, সুতরাং পাণিনির পূর্ববপন্তী। অতএব স্বাগতা দিগণোক্ত 
ধাড়মুনির পুত্র ব্যাড়িও পাণিনির পূর্ববন্তী। ইনি বেদনিধি শৌনকশিত্য ব্যাড়ি 
হইলেও হইতে পারেন। 

“স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্কৌ” (১২৬৪) স্ুত্রের উপর কাত্যায়ন 
বাতিক করিয়াছেন-__“আকৃত্যভিধানাদ্বৈকং বিভক্তৌ বাজপ্যায়নঃ।” ইহাতে 

পতঞলি বলিয়াছেন__-“আকৃত্যভিধানাদ্বৈকং শব্দং বিভক্ত বাজপ্যায়ন আচাধ্যো 

যায, মন্তাতে। একা-আকৃতিঃ, সা চাভিধীয়ত ইতি।” এ স্বত্রের উপর 
কাত্যায়ন আরও বান্তিক করিয়াছেন-_দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ।” ইহাতে পতঞ্জলি 

বলিয়াছেন-_ক্জ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্ষ্যো স্ভায্যং মন্ততে, ভ্রব্যমভিধীয়ত ইতি ।” 

অভিপ্রায় এই যে, প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে শব্দ পাঁচ প্রকার-_জাতি দ্রব্য লি 
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সংখ্যা ও কারক এবং তন্মধ্যে বাজপ্যায়ন জাতিপদার্থবাদী, আর ব্যাড়ি দ্রবা. 
পদার্থবাদী। ব্যাড়ি-বাজপ্যায়নের মধ্যে এইরূপ মতভেদ ছিল। তারপর 
পাণিনিমুনি জাতি ও ত্রব্য উভয়পদার্থবাদী হন। সেইজন্য আভাণক 
শুনা যায়__- 

“ইহ জগতি সংসারে পদাখে। ভিগ্তে দ্বয়ম্। 

কৃচিদ্ ব্যক্তিঃ কচিজ. জাতিঃ পাণিনেস্তূতয়ং মতম্ ॥৮ 
ব্যক্তি অর্থাৎ দ্রব্য। পাণিনির পর কাত্যায়নমুনি জাতিদ্রব্যলিঙ্গ পদার্ঘবাদী 
হন.। কাত্যায়নের পর ব্যান্রপাৎ চতুগ্টয়বাদী এবং ব্যান্্রপাদের পর পতগ্রি 

পঞ্চকবাদী হইয়াছিলেন। সেইজন্ট বৈয়াকরণভূষণসারে কথিত হইয়াছে__ 
“একং দ্বিকং ত্রিকং চাঁথ চতুক্ষং পঞ্চকম্ তথ! । 

- নাঁমার্থ ইতি সব্রেইমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥৮ 

একপদার্থবাদী বাজপ্যায়ন যাজ্ঞবন্ধ্যের সামসময়িক, সুতরাং পাণিনির পূর্বববন্তা। 
বাজপ্যায়ন হইতে পতগ্রলি পধ্যন্ত মুনিগণের মধ্যে দেখা যায় যে, নামার্থ লইয়া 
উত্তরোত্তরোক্ত মুনি পৃর্ববপূর্বেবোক্ত মুনি অপেক্ষা পরাচীন। বাজপ্যায়নের যায় 
ব্যাড়িও একপদার্থবাদী। সুতরাং তাহাকে পাশিনির পূর্বববস্তী বলিতে হইবে। 

একপদার্থবাদী ব্যাড়ি বৈয়াকরণ বঙলিয়াই কাত্যায়ন তাহার নাম করিয়াছেন। 

এই সকল কারণবশত্ঃ আমরা শৌনকোক্ত ব্যাড়িকেই কাত্যায়নোক্ত ব্যাড়ি 
বলিয়া মনে করি। 

ব্যাকরণাধিকারে 'মংগ্রহ'নামক একপ্রকার গ্রন্থ (0070100176100 00.) 

চিরগ্রচলিত আছে। রামায়ণে স্মুত হইয়াছে-_“সন্ৃত্রবৃত্তযর্থ২ পদং মহাথ 

মসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কগীন্দ্রঃ” (উত্তরকাণ্ড ৪১৫৫ )। ইহার লক্ষণসত্থ্ধ 

প্রাচীনেরা বলিতেন-_“ব্হবর্থকবাক্যানামেকত্র সঙ্কলনং সংগ্রহঃ”। পতঞ্জলির 

সময়েও একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল। তিনি বলিয়াছেন-- “সংগ্রহ এতং প্রাধাস্েন 

পরীক্ষিতং নিত্যে। ব৷ স্তাৎ কার্যে বা স্াং” এবং “সংগ্রহে তাবৎ কার্য প্রতিছ্দি 
ভাবাদ্ মন্টামহে নিত্যপর্ধ্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি” ( মহাভাম্ব--১ম খও 

৬ পৃণ কীল্হর্ণ)। ইহার প্রণেতা কে তাহাও মহাভাত্য হইতে জানা যায়। 

কারণ “উভয় প্রাপ্তো কন্মণি” (২৩৬৬) স্থত্রের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 

“শোভন! খলু দাক্ষায়ণন্ত সংগ্রহন্য কৃতি: । শোভন খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহঃ 

কতিঃ।৮ অতএব পতঙ্জলিপৃষ্ট স:গরহগ্র্থ যে দাক্ষায়ণের কৃতি তাহাতে সনদে 
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নাই। কিন্ত দাক্ষায়ণ কে? মহামহোপাধ্যায় শিবদত্ত শর্মার মতে দাক্ষায়ণ 
পাণিনির মাতুলপুত্র ( মহাভাষ্য--১৫ পৃ নির্ঘয়সাগর )। ইহা অসম্ভব নহে। 
কারণ দাক্ষীপুত্র পাণিনি মুনি দক্ষের দৌহিত্র, আর দাক্ষিপুত্র দাক্ষায়ণ তাহার 
পৌত্র। কেহ কেহ দাক্ষায়ণকে পাণিনির শিষ্য বলেন। মহাভাষ্ুদীপিকায় 
তর্ৃহরি লিখিয়াছেন-_-“সংগ্রহোইপ্যস্তৈব শান্্রন্তৈকদেশ:। তত্রৈকতত্বত্বাদ ব্যাড়েস্ট 
্রামাণ্যাদিহাপি তখৈব সিদ্ধশব্দ উপাত্বঃ1” (মহাভাষ্য ২য় খণ্-_১৮ পৃ 
গাদটীকা কীল্হর্ণ, )। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, সংগ্রহকার দাক্ষায়ণও 'ব্যাড়ি'- 
নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তদীয় সংগ্রহের প্রথমে “সিদ্ধ'শব্ধ দেখিয়া বার্তিকপাঠের 
প্রারস্তে কাত্যায়নও “সিদ্ধ'শব্ প্রয়োগ করিয়াছেন। 

নাগেশ লিখিয়াছেন_“সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষক্লোকসংখ্যে। গ্রশ্থ 
ইতি প্রসিদ্ধিঃ।” মহাভাম্মদীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন-__“চতুর্দশসহত্রাণি 
্তস্তম্মিন্ সংগ্রহগ্রস্থে” (মহাভাত্য ২য় খণ্ড_-১৮ পৃ* পাদটাকা কীল্হর্ণ )। 
বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয়কাগুস্থিত পগ্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্...***' 
ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজ বলেন__-“ইহ পুরা পাণিনীয়েইম্মিন ব্যাকরণে 
ঝাড়াপরচিতং* লক্ষক্লোকপরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধমাসীং”। স্মৃতি 
আত 'রচিত” প্রভৃতি পদের পরিবর্তে পুণ্যরাজ 'উপরচিত' বা 'উপচরিত' 
বলেন কেন? তবেকি দাক্ষায়ণ কোনও প্রাচীন সংগ্রহের প্রতিসংস্বর্ত।? 
অসন্তব নহে। একটী জীবনে চৌদ্দ হাজার বিষয় লইয়া লক্ষ গ্লোকাত্মক গ্রন্থ 
করা স্বাভাবিক নহে। সেইজন্য মনে হয়, বর্ধীয়ান্ ব্যাড়ির কোনও সংগ্রহগ্ন্থ 
বইয়া পাণিনিনয়ানুদারে কালোপযোগী করিবার জন্ দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি তাহার 
গ্রতি্স্কার করিয়াছিলেন। এরূপ হইলে দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির সংগ্রহকে আমরা 
চীন ব্যাড়ীয় সংগ্রহের 481৮ £06278107, বলিব। প্রাচীন ভারতে এবং 
'বীন ভারতেও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে, যেমন__্বল-প্রতিসস্কৃত বর্তমান 
কমংহিতা, চন্দ্র-পরিশোধিত বর্তমান সুশ্রুত, চন্্রগোমি-প্রতিসংস্কৃত বর্তমান 
শধ্যাকরণ, র্মসিহাদিকর্তৃক প্রতিসং-স্কৃত এবং পরিবদ্ধিত বর্ধমান কঙগাপ, 

১১ 

ঃ য় [পরচিতম স্থলে কোনও সমালোচক 'ব্যাড়্যপচরিতম্ঃ বলিয়াছেন। ইহাতেও 
নধ অর্ের বিশেষ পার্থক্য উপলন্ধ নহে। কারণ আমরা বলি__'উপরচিতং প্রতিসং স্কৃতম্ঠ 
রি 'উপচরিতমারাধিতং সেবিতং ব1।» 1101807 (1111909 লিখিয়াছেন 'উপচরিত (অর্থাৎ) 
। 2010901700১ ৪86০993,, 

৬৭ 
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জুমরনন্দিপরিশোধিত ক্রমদীশ্বরীয় 'রসবতী/বৃত্তি যাহা! এখন সাংক্ষিপ্তসারকদের 
মধ্যে জৌমরবৃত্তি বলিয়া, প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি। 

-* মহারাজ হর্ষবর্ধন এবং বামনাচাধ্য ব্যাড়ির লিঙ্গানুশাসন দেখিয়াছেন। 

্ষবর্ধন লিখিয়াছেন-_-“ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ো বররুচে বিষ্ভানিধেঃ পাশিনেঃ 
সুক্তা্লিঙ্গ বিধীন্ বিচার্ধ্য'*****৮ ইত্যাদি । বামনীয় লিঙ্গান্থশাসনে লিখিত 

আছে-_“ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রম*.*” ইত্যাদি এবং “্যদ্ব্যাডিপ্রমুখৈ; 

প্রপঞ্চবূলং লিঙ্গম্য লক্ষ্মোদিতং তং সংহত্য ময়া যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়ুতে 

জানতাম্।” এব্যাড়ি পাণিনির পূর্ববস্থী কি সামসময়িক তাহা এখন বলা 
কঠিন। তবে মনে হয়, ইনি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি, বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি নহেন। 

ব্যাড়ির 'উৎপলিনী' নামে একখানি কোষ ছিল, উহা বছুদিন পুর্ব 
তিরোহিত  হইয়াছে। কাব্যকল্পলতাপরিমলে অমরচন্দ্র লিখিয়াছেন_ 
“ব্যাড়িকতোতপলিনীমধ্যাং* | উৎপলিনী একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। অভিধান- 

চিন্তামণির ব্যাখ্যায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন--“প্রামাণ্যং বাস্থুকে ব্যাড়ে১.*। 

ইত্যাদি । মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশে লিখিত আহে--“ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-মাহসান্ক 
ব্যাড়িপুরঃসরাণাম্.******** ”ইত্যাদি। টীকাসর্ধন্বে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনেকবার ব্যাড়ীয়কোষের মতবাদ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন, যেমন-_“চাঃ 

কিকীদিবিঃ স্মৃত ইতি ব্যাড়িনা দীর্ঘ উক্তঃ” (অমরকোষ ২য় খণ্ড ২৩, 
পৃ* ত্রিবাস্কুরসং ) এবং “আজ্যে চ ঘৃতম্__ 

অযাচিতে যজ্ঞশেষে নির্ববাণে চাপি সুন্বরে। 

অমৃতং বারিণি প্রোক্তমতিহষ্যে চ বস্তনি ॥ ইতি ব্যাড়িঃ।” 

( তৃতীয় কাণ্ড ১০০ পৃণ্)। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিকাণ্ডুশেষে পুরুযোত্ 

লিখিয়াছেন-__“ব্যাড়ি হিদ্ধস্থো নন্দিনীস্থতঃ”। ইনি পাণিনির পূর্ববর্তী ব্যাি 

কি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি তাহাও বল! কঠিন। তবে মনে হয়, লিঙ্গান্ুশাসন উৎপলিনীর 

একটী অংশ ছিল। “এরূপ হইলে, ইনি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি, বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি নহেন। 

৮ পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণকবিরত্বমহোদয় ততপ্রকাশিত মুক্ধবোধব্যাকর 

উৎপলমালিনীকে উৎপলিনী ভাবিয়া_ 

_ পককাড়া দারা তথা হারা রয় এতে বথাক্রমম্। 
ক্রোড়ে দারেষু হারে চ শব্দাঃ প্রোক্তা মনীধিভিঃ 1” 
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এই শ্লোকটাকে ব্যাড়িপ্রধীত বলিয়াছেন (১৫ পৃ*, ১৩৩৫ বঙ্গানদীয় সংস্করপ )। 

ইহা ঠিক নহে। সংক্ষিপ্তসারের রসবতীতে ১২ খৃষ্টশতাবীয় মহারাজ জুমরনন্দী 

এ গ্লোকটা উদ্ধারপূর্্বক বলিয়াছেন-__“ইত্যুৎপলমালিনী” (কৃং ৩৭৬ স্ৎ)। 

উৎপলমালিনী'কোষ শুভাঙ্গ কর্তৃক প্রণীত হয়। শুভাঙ্গ ১০ খৃষ্টশতাবীতে 

ধারানগরে বাকৃপতিমুঞ্জের সভায় থাকিতেন। সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তদীব 

টাকাসর্ববন্থে প্রাঞ্ক্ত শ্লেকটীকে স্পট শুভা প্রণীত বলিয়াছেন (২৬৬ )। শুভাঙ্ক 

গুভাঙ্গের নামান্তর । | 

শীকল্য ব্যাকরণ 

শীকল্যেন ততো! গীতং শাকল্যং দেবরপ্রনম্। 

অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি চারিবার নামতঃ শাকল্যের উল্লেখ করিয়ােন_- 

“সাবৃদ্ধো শাকল্যন্তেতাবনার্ধে” (১1১১৬), “ইকোইসবর্ণে শাকল্যন্ত হ্ুন্বশ্চ”: 

(৬১১২৭ ), “লোপঃ শাকল্যস্ত” (৮৩1১৯) “সর্বত্র শাকল্যস্ত” (৮৪1৫১ )। 

ইহা ব্যতীত “খত্যক£ (৬১১২৮) স্ত্রেও শাকল্যমতের অনুবর্তন আছে। 

কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যেও শাকল্যের নাম দৃষ্ট হয়। তথায় স্মৃত হইয়াছে_- 

“অবিকারং শাকল্যঃ শষসেষু”? (৩৯)। কেবল কাত্যায়ন-পাণিনি কেন, 

শতপথ ব্রাঙ্গণেও শাকল্যের নাম আছে (১১৬৩৩ )। শকলমুনির অন্তরাপত্য 

শাকল্য এবং তংপ্রোক্ত ব্যাকরণের নামও শাকল্য। গ্রীতত্বনিধির মতে নয়টা 

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের মধ্যে শাকল্য ব্যাকরণ অন্ততম। তথায় লিখিত আছে_- 

*রন্দ্ং চান্দ্রং কাঁশকৃৎস্বং কৌমারং শাকটায়নম্। 

সারম্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্॥” 

ডাক্তার বটকৃ্ণ ঘোষ মহোদয় শাকল্যকে শৌনকীয় খক্প্রাতিশাখ্যের 

মূল প্রবক্ত। বলিয়াছেন (10019 17196071091 0020160%, $01. 5 1984 2০ 

007666)। ইহাতে জার্ম্মান্দেশীয় পণ্ডিত 7১01 10109 মহোদয় লিখিয়া- 

ছেন_-+[110:6 19 110 [0:00 8৪ 0০0 (070 ৪6091700 079৮ শাকিল্য দ৪৪ (59 

0101781 21000 01 খক্প্রাতিশাখ্য, 908039 (])9 :80710101) 18 0796 1018 

0 শৌনক” (17)9 1709187 17196011021 00100117 01. 201]. 1997, 00 



৫৩২ ব্যাকরণর্শনেয় ইতিহাস 

820.) পত্ডিতপ্রবর ক্ষেত্রেশচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয্ও লিখিঘ়াছেন-. 
“[19018020 0095 706 1010 07৫ খক্প্রাতিশাখ্য 8৪ & 0] 01 শাকলা 

89 091)081) 888881198 (1). 666 ), ০৮ £8৫:11)83 $9 শৌনক” (1179 [002 

[118602091 খেলো ৬০], 20], 1987, 00,848. )1 4 00910 0 

41010769818] [40186019 নামক গ্রন্থের ১৪১ পষ্ঠায় মোক্ষমূলর মহোদয় 

শাকলপ্রতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শাকলপ্রাতিশাখ্য যে শাকলা- 
প্রণীত তাহা নিশ্চয়সহকারে বলা যায় না। সম্ভবতঃ শাকল্যোক্ত নিয়মরাশি 

উপজীব্য করিয়া গ্রন্থখানি তাহার শিশ্যগণকর্তৃক প্রণীত হওয়ায় উহার নাম 

হইয়াছে_-'শাকলপ্রাতিশাখ্য । কাশিকায় উক্ত হইয়াছে--“শাকঙ্গযন্তেমে ছাত্রা 
শীকলাঃ১ (81১১৮ )। শিশ্ুপ্রণীত গ্রন্থের নাম শাকলপ্রাতিশাখ্য হয় 

অসম্ভব নহে, কারণ শাকল্যের মুদ্গলগালবাদি পঞ্চশিষ্যকর্তৃক প্রবস্তিত মুগ 

গালব শালীয় বাংস্ত .এবং শৈশিরি নামক পাঁচটা শাখ। শাকলশাধা বলিয়। 

প্রসিদ্ধ। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন--“শাকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলা? 

(81৩।১২৮)। অতএব ইহা! শাকলসম্প্রদায়ের প্রাতিশাখ্য হইলেও হইডে 

পারে। তবে মূলপুরুষ শকল হইতেও শাকল শব পাওয়া অসম্ভব নহে। 

যান্কের নিরুক্তে এবং শৌনকের খক্প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের নাম আছে। 

বৃহঙ্দেবতার অন্ুবাকান্তুক্রমণীতেও তাহার নাম পাঁওয়। যায়। তথায় স্মঃ 

হইয়াছে-_ 
_. *শাকল্যুষ্টে পদলক্ষমেকং সার্ধং চ বেদে ত্রিসহতযুক্তমূ। 

শতানি চাঞ্টো দশকঘ্বয়ং চ পদানি ষট্ চেতি হি চচ্চিতানি ॥” (৪৫)। 
অর্থাৎ শাকল্যসংহিতায় ১৫৩৮২৬টী পদ আছে। খধিসম্প্রদায়ে এই সংহিভার 

'আদরাতিশয় দুষ্ট হইয়। থাকে । শুনা যায়, ইহার প্রণয়ন সমান্ত হইলে দেবগ? 

প্রীত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন । মহাভাস্ত্ে পত্গ্রলি বলিয়াছেন-_-“শাকলাঃ 

সংহিতামন্ু প্রাবর্ধৎ। শাকল্যেন সুকৃতাং সংহিতামন্গুনিশম্য দেবঃ প্রাবর্ষং।" 

(১৪৮৪)  দেবগণের এইরূপ প্রীতিহেতু ব্রন্ধাগুপুরাণে শাকল্যকে দেবমিত 

বলা হইয়াছে (২1৩৪ অন) এবং বেদে পাণ্ডিত্যাতিশয়হেতু বাফ়ুপুরাণে তিনি 

বেদবিত্মশবে বিশেষিত হইয়াছেন। 

শীকল্যসুনি সত্যাত্রীর শিষ্য এবং রথীতর শীকপুণির ও বাস্কলিভারদ্বাদের 

লহপাঠী। ব্রক্গাগুপুরাণীয় ষিতীয়পাদের ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
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*শাকল্যঃ প্রথমন্তেষাং তন্মাদগ্তে। রধীতরঃ| 
বাস্কলিশ্চ ভারদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্তকাঃ ॥% 

অভিপ্রায় এই যে, সত্যশ্রীর তিনজন শিষ্য শাখাপ্রবর্তক--শাকল্য, রথীতর 

শাকগৃণি এবং বাস্কলি ভারদ্বাজ। ইহারা সকলেই বৈয়াকরণ। তন্মধ্যে 

শাকগৃণি নৈরুক্ত বৈয়াকরণ ছিলেন। “খতে| ভারত্বাজস্ত'” ( ৭২৬৩) সুত্র 

পাণিনিমুনি বাস্কলি ভারদ্বাজের স্মরণ করিয়াছেন। শাকল্যের মুদ্গলাদি শাখা- 
প্রবর্তক শিষ্যুদের বিবরণ বায়ুপুরাণের ৬* অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মা গুপুরাণের ৩৫ অধ্যায়ে 

উপনিবদ্ধ আছে। বিষ্ুণপুরাণে এ সকল শিষ্যের সামান্য নামভেদ দুষ্ট হয়, 
কিন্তু উহা বোধ হয় পাঠভ্রংশমূলক । বৃহদারণ্যক হইতে জান! যায় ধে, শাকল্য 

উন্তরভারতীয় মুনিদের অগ্রণী ছিলেন এবং কখনও কখন তিনি “বিদগ্ধ শবে 

বিশেষিত হইতেন। খক্প্রাতিশাখ্যে শৌনক তাহাকে স্থবির শাকল্য বলিয়াছেন 

(২৪9 )। এইজন্য কেহ কেহ ছুইজন শাকল্যের কল্পন। করেন। তাহাদের 

মতে শিক্ষাশাস্ত্কার শাকল্য পদপাঠাদিপ্রণেতা শাকল্য হইতে স্বতস্্। কিন্ত 
এ মন্বদ্ধে কিছুই নিশ্চয়সহকারে বলা যায় ন]। 

মহধি শাকল্য গুণগৌরবের আধার হইলেও দান্তিক ছিলেন। ভগবান্ 
কাহারও দন্ত সহা করেন না। বোধ হয় সেইজন্য মিথিলায় তিনি তরুণ 

যাজ্জবন্ধ্যের নিকট-ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত হন (বৃহদারণ্যক উ*)। ক্রক্মাগুপুরাণীয় 
দ্বিতীয়পাদের ৩৪ অধ্যায়ে ন্মূত হইয়াছে__ 

“দেবমিত্রস্ত শীকল্যে জ্ঞানাহংকারগর্বরবিতঃ | 
সজনকম্য বৈ যজ্ঞে বিনাশমগমদ্ দ্বিজঃ॥৮ 

অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানগর্র্রহেতু জনকসভায় যাজ্জবন্ক্যের নিকট পরাজিত হইয়া 
শাকল্যমুনি অপমানরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হন। 

শাকল্যব্যাকরণের বিশেষ কোনও সংবাদ এখন পাওয়া যাঁয় না। তবে 

প্রাতিশাখ্যাি গ্রস্থের অনেক স্থানে উহার মতবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। “শতাচ্চ 

ঠম্চতভাবশতে” (1১1২১) সুত্রের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বেস্কটাচল লিখিয়াছেন-__ 
“শতাচ্চ ঠন্থতাবশতে” ইতি স্থৃত্রে শাকল্যকাশকৃত্নব্যাকরণান্তরস্থং শিতাচ্চ 
ঠ্তাবগ্রস্থে ইতি নৃত্রমুপন্তস্ত তগ্মতে শত্যঃ শতিকো 'বা৷ গোমজ্ঘ ইতি সাধুঃ।” 
ইহাতে উপপক্ন হয় যে, শাকল্যব্যাকরণে 'শিতাচ্চ ঠন্তা বগ্রন্থে' এই স্থত্রটী পঠিত 
হইয়াছিল। বেস্কটাচল ইহা! কোথায় পাইয়াছেন তাহ! আমরা জানি না, কারণ 
কৈয়টের মতে ইহা আপিশলকাশকৎন্গের সুত্র । 



ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ 
উপজীব্য ততঃ সর্ধং ভরত্বাজপ্রপঞ্চিতম্।* 

প্রোবাচ বাস্কলিঃ শান্ত্রং সধীশাসনবৎ পরম্ ॥ 

অষ্টাধ্যায়ীতে সৃত্রিত হইয়াছে__-“খতো। ভারদ্বাজন্ত” ( ৭1২৬৩ )। ইহাতে 

মনে হয়, এক সময়ে ব্যাকরণের উপর ভারদ্বাজ মুনির কোনও গ্রন্থ ছিল এবং 

পাণিনি মুনি উহা দেখিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের বিশেষ নাম আমরা জানি না, 
তবে সাধারণভাবে উহাকে ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ বল! যায়। খক্তন্ত্রে মহধি 

শাঁকটায়ন বলিয়াছেন-_“ক্রন্ধা বৃহম্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রায়। ইন্দে 

ভরদ্বাজায়, ভরছ্বাজ খযিভ্যঃ'*'""*1৮ ইহা! শুনিয়া মনে হয়, ভরদ্বাজ প্রকাশিত 

পন্জমতবাদই পরবর্তিকালে ভারদ্বা্জীয় ব]াকরণে উপনিবদ্ধ হইয়াছিল । 

কেহ কেহ বলেন, ভরদ্বাজপ্রোক্ত ব্যাকরণের উদ্দেস্টেই পাণিনি মুনি 

ভারদ্বাজ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এ কথা সমর্থন করা যায় না। কারণ 

কাশ্তণের ব্যাকরণ 'কাশ্যপি'নামে এবং আপিশলির ব্যাকরণ “আপিশল'নামে 

প্রসিদ্ধ থাকিলেও তিনি কাশ্যপের ও আপিশলির নাম করিয়াছেন, গ্রন্থের নান 

করেন নাই। অতএব উক্ত পাণিনীয় সুত্রে গ্রন্থকারের উদ্দেশেই 'ভারদ্বাজ' শবের 

প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। 

মুণ্ডকে ভারদ্বাজ সত্যবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি কিন্তু শাব্দিক আচার 

নহেন। সুতরাং তাহাকে পাণিনিস্মুত ভারদ্বাজ বল! সঙ্গত নহে। সত্যপ্রীর 

শিষ্য বাস্কলি ভারদাজ একজন শব্দবিত্তম মুনি। তিনি শাকল্যের এবং 

শাকপুণির সহপাঠী। ইহারা সকলেই শাব্দিক আচারধ্য। গার্্যমুনি ্র্ষবিষ্ায় 

পিপ্ললাদের শিষ্য, কিন্তু শব্শান্ত্রে বাক্কলি ভারদ্াজ তাহার, গুরু ছিলেন। 

পন্নগারি গার্গ্যের নামান্তর । ্ রহ্মাগুপুরাণের পূর্ববভাগে স্মৃত হইয়াছে__ 

| “বাস্কলিস্ত ভারদ্বাজস্তি্রঃ প্রোবাচ মংহিতাঃ। 

্রয়স্তস্যাভবন্চিষ্য। মহাত্বানে। গুণাদ্থিতাঃ ॥ 

ধীমাংশ্চ-ত্বাপনীপশ্চ পঙ্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্। 

তৃতীয়শ্চার্জবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥ 

. বীতরাগা মহাতেজাঃ সংহিভাজ্ঞানপারগাঃ। 

ইত্যেতে বহব্চঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা বৈ প্রবরতিতাঃ॥” (৩৫ম)। 



তারন্বাজীয় ব্যাকরণ $৩৫ 

তগবান্ শঙ্করাচাধ্য বাস্কলি ভারদ্বাজের নাম করিয়াছেন। তাহার  শারীরক 

চান িথিত আছে-+বাস্কলিনা বাহবঃ পুষ্ট; (৩২১৭ )। অতএব ভারদ্বাজ 

কেবল শব্দবিভ্তম নহেন, তিনি ব্রহ্ম বিত্তমও ছিলেন। 

শাকল্য মুনির প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সত্বেও ঠিক এ সময়ে আবার ভারছ্বাজীয় 

ব্যাকরণ প্রণীত হয় কেন-_তাহা! লইয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 

কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ রক্ষা করিবার জন্য একসময়ে বা অল্প সময়ের 

ব্যবধানে একাধিক ব্যাকরণের প্রণয়ন প্রায়শঃ ৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন__ 

হেমচান্দ্রর সিদ্ধসৃত্র এবং মলয়গিরির মুষ্টিসূত্র, চন্দ্রকীপ্তির সমস্তুভদ্র ব্যাকরণ 

এবং চন্দ্রের চান্দ্রব্যাকরণ ইত্যাদি। 

ভারদ্বাজের একটি বিপুল সম্প্রদায় ছিল। পাণিনির পরেও ইহাদের 

বিষ্ঘমানতা। অনুমিত হইয়া থাকে। মহাঁভাষ্যের অনেক স্থলে “ভারদ্বাজীয়া; 

গঠন্তি' বলিয়া পতগ্রলিকর্তৃক এই সম্প্রদায়ের মতবাদ উপন্স্ত হইয়াছে। 

আরও দেখা যায়, কাত্যায়নের পূর্ববে ইহারাও পাণিনীয়স্থত্রের, বাণ্তিক 

করিয়াছিলেন, যেমন-_-দদা ধা! ধ্বাদাপ ৮ (১1১১৯) স্ুত্রের উপর “ধুসংজ্ঞায়াং 

্রকৃতিগ্রহণং শিদ্বিকৃতার্থম্”, “উষবিদজাগৃভ্যোইন্যতরস্তাম্” € ৩১৩৮ ) স্ুত্রের 

উপর “বিদেরাম্কিন্নিপাতনাদ্বা গুণত্বম্ঠ, “গোত্রাবয়বাং” (81১৭৯) স্থৃত্রের 

উপর “সিদ্ধং তু কুলাখ্যাভ্যো লোকে গোত্রাভিমতাত্যঃ 'ভ্রস্জে| রোপধয়ো 

রদন্যতরস্তামূ” (৬।৪৪৭ ) স্মুত্রের উপর “ত্রস্জে। রোধয়ে। লোপ আগমে। রম্ 

বিধীয়তে” ইত্যাদি। কতদিন পুর্বে এই সম্প্রদায়ের লোপ হয় তাহা এখন 

বলা সম্ভবপর নহে। 

তারদ্ধ।জের শ্রোতনৃত্র এবং গৃহাসূত্র এখনও বিছ্ামান আছে। যাজ- 

্্যম্থৃতির উপর 'বালক্রীড়া'নামক ব্যাখ্যায় বিশ্বরূপ লিখিয়াছেন_-“তথা চ 

ভারদজঃ--ন ম্নেচ্ছভাষাং শিক্ষেত। য়েচ্ছে। বা এষ যদপশব ইতি বিজ্ঞায়তে। 

তম্মাচ্ছিম্যমুপনীয় সাধুশব্যা এ ছিক্ষয়েৎ সন্ধ্যোপাসনাগ্ীন্ধনানি  ইতি।” 

ইহাতে উপপক্ন হয় য়ে, ভারদ্বাজ একজন ধর্্মশান্ত্রকার ছিলেন। কৌটিল্যের 

অর্থশান্ত্র ইহার নাম আছে। সম্ভবতঃ এ বিষয়েও তাহার কোনও না গ্রন্থ 

ছিল। এখন কিন্তু উহার অত্যন্ত লোপ হইয়াছে । 



গীলব ব্যাকরণ 
দেবমিত্রন্ত শিল্তেণ গালবেন মহান! । 

শব্ধানুশিষ্টিরেবৈকা ব্যাকৃতেতি পুরাবিদঃ ॥ 

অগ্টাধ্যায়ীতে স্ত্রিত হইয়াছে-_-“ইকে। হুস্বোহে], গালবস্থ্য” (৬৩৬১) 

“তৃতীয়াদিযু ভাষিতপুংস্কং পুংবদ্ গালবস্ত” (€ ৭১৭৪ ), “অড গার্গ্যগালবয়োঃ” 

(৭1৩৯৯ )১ এবং «“নোদাত্ৃন্বরিতোদয়মগার্গ্য কাশ্যপগালবানাম্” (৮1৪৬৭ )। 

লঘুবৃত্তিকার পুরুযোত্তম বলিয়াছেন__“ইকাং যণ.ভি ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োরিতি 

বক্তব্যম।৮ সুপদ্ধে স্ৃত্রিত হইয়াছে-_্যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ* 

(সন্ধি ৪০)। এই সকল কথা হইতে উপপন্ন হয় যে, পাণিনির পূর্বে গালবের 

একখানি ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল এবং অন্ততঃ পাণিনি তাহা অবশ্যই দেখিয়া- 

ছিলেন। পদ্পনাভ এবং পুরুষোত্বম সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরা সাম্প্রদায়িক বচন 

শুনিয়া এরূপ বলিয়াছেন, কারণ তাহাদের অনেক পুর্বে গালবের ব্যাকরণ 

তিরোহিত হইয়াছে। 
মহাভান্তে পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“ইকো। হুক্বোইড্যো৷ গালবন্থয (৬৩৬১) 

গপ্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বনুলম্ত (91১১৬০) ইতি গালবা এব হৃষ্বান্ প্রযুঞ্জীরন্, 

প্রাক্ষু চৈব হি ফিন্ স্যাৎ।” (১1১৪৩) এস্থলে 'গালবাঃশব দেখিয়া মনে 

হয় যে, গালবের ব্যাকরণ 'গালব নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ধাহারা এঁ ব্যাকরণের 

পঠনপাঠন করিতেন তাহাদিগকেও গালব' বলা হইত। অতএব গালবের 

একটা সম্প্রদায় ছিল এবং সেই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি “গালবা; 

পদ প্রয়োগ করিয়াছেন । 
গালব মুনি শাকল্যের শিষ্য। সেইজগ্/ তাহার প্রবর্তিত শাখা শাকল 

শাখ। বলিয়! প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ব।য়ুপুরাণের ৬* অধ্যায়ে এব 

্রহ্ষাগুপুরাণের ৩৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। ন্মৃতিচক্দ্রকায় ও কালমাধবে গালবে 

বচন প্রমাণরূপে উদ্ধত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলিয়াছেন_“ইভূম্পতিং 

শাকপুণিঃ পর্জ্ন্তাগী তু গালব+” এবং | 

«পৌষ প্রেতি প্রগাথো দৌ মন্যতে শাকটায়নঃ | 
উন্দ্রমেবাথ পূর্ববং তু গালবঃ পৌফমুত্তরম্।” €৬৪৩)। 

শাকটায়নের সঙ্গে গালবের নাম দেখিয়া বুঝ! যায় যে, গালব মুনি তাহার 

সামসময়িক ছিলেন। যিনি শাকল্যের শিশ্ু এবং শাকটায়নের সামসাময়িক তিনি 

কখনই বিশ্বামিত্রের শিশ্ প্রাটীনতর গালব নহেন। প্রাচীনতর গালব সম্ভব 

বেদের ক্রমকার। বৈয়াকরণ গালব গালবীয় শিক্ষার প্রবক্তা হইতে পারেন 

কা 



শাকটায়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণ এবং গা্গীয় 
ব্যাকরণ বা অক্ষরতন্ত্সুত্র 

তদা শকটিনা সার্দং স্বতং শাঁকটিনা গুভম্। 

শাঁকটায়নপাদৈশ্চ শীস্ত্রং বৈ শাকটায়নম্ ॥ 
গার্গ্েণ মুন্বিধ্যেণ স্থৃতং ব্যাকরণং স্বকম্। 

শাকটায়নীয় ব্যাকরণ বলিলে অভিনব শাকটায়নের গ্রন্থ বুঝাইতে পারে, 
ব|মহধি শাকটায়নের গ্রন্থও বুঝাইতে পারে। প্রথমখানি “শব্ানুশাসন' নামে 
এখনও বিদ্কমান আছে। জৈনসম্প্রদায়ে উহা ৯ খৃষ্টশতাববীতে প্রণীত হয়। 

দ্বিতীয়খানি কোন সময়ে তিরোহিত হইয়াছে তাহ! বলা কঠিন। উহা পাণিনি- 
যান্কাদির পৌর্্ভবিক। এখন ত্রিমুনিব্যাকরণ বলিলে পাণিনি-কাত্যায়ন- 
পতঞলিম্ৃত গ্রন্থ বুঝাইয়া থাকে, পূর্বে কিন্তু ত্রিমুনিব্যাকরণ বলিলে শকটি- 
শাকটি-শাকটায়নস্ৃত গ্রন্থ বুঝাইত। কাতন্ত্বের পরিশিষ্টে “অস্ঠোইরাত্রাষ্ঠন- 
ঘোষে” ( সন্ধি ৮০) সুত্র করিয়| তাহার বৃত্তিভাগে শ্রীপতিদন্ত লিখিয়াছেন-__- 
“এবেব নিষেধে। রাত্রির পরথন্তরেধিতি শাকটায়নীয়ে ত্রিমুনিমতে চ, তম্মাদহ। 
রজনীতি রত্বং স্যাদেব। চান্দ্র তু রেফমাত্রেহসৌ নিষেধঃ।” চান্দের “লুক্যরিরঃ” 

(৬৩১০০ ) স্ুত্রান্থুসারে রেফমাত্রে নিষেধ আছে, কিন্তু অভিনব শাকটায়নের 
শবানুশাসনে স্থত্রিত হইয়াছে--“রোইহ্গেইম্যস্বব বূপরাত্রিরথস্তরে” (১১১৬০ ), 

কারণ পাণিনির “অহন্” (৮1২৬৮) স্থত্রের উপর কাত্যায়ন বাত্তিক করিয়াছেন__ 

“রুহবিধাবহ্োরপরাত্রিরথন্তরেষ্পসংখ্যানম্” | অতএব এস্থলে 'শাকটায়নীয়ে? 
পদ দ্বারা 'অভিনবশাকটায়নীয় শব্দামুশাসন' এবং 'ত্রিমুনিমতে' পদদ্বারা 'পাধিনীয়- 
শ্ৃতি' লক্ষিত হইয়াছে । শাকটায়নীয়ে ত্রিমুনিমতে ৮”_-এই বাক্যাংশ দ্বারা 
প্রাচীন শাকটায়নীয় ব্যাকরণ অর্থাৎ শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-স্মৃত গ্রন্থ লক্ষিত হইতে 
পারে না, কারণ মহধি শাঁকটায়নের খক্তন্বস্থিত“হোরা স্বোরু” (৩1৭২) শুতে রূপ 
এবং রথস্তর” শব্দ দুষ্ট নহে। তবে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবাত্তিকস্থ “নাম চ ধাতুজমাহ-*' 
ব্াকরণে শকটন্য চ তোকম্” এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় ধাহারা বলিয়াছেন -_ 
'শাকটায়নশ্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে আহ ধাতুজং নামেতি” বা “শাকটায়নীয়ে ব্যাকরণে 
সাম ধাতুজমিত্যুক্তম্”, তাহার! প্রাচীন শাকটায়নীয় গ্রস্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
আবার কাতন্ত্রপরিশিষ্টের সন্ধিগ্রকরণীয় “মণীবাদিষু ৮” (৪) স্বত্রের বৃত্তিতাগে 

৮ 



৫৩৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা্গ 

শ্রীপতিদন্ত লিখিয়াছেন _“কশ্চিত্রিমুনিসমুপেক্ষণান্নেদমাদ্রিয়তে”। এখানে কিন 
'ত্রিমুনি' শব্দ প্রাচীন শাকটায়নীয় ব্যাকরণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে,পাণিনীয 
ব্যাকরণের উদ্দেশে নহে। পরিশিষ্টপ্রবোধে গোগীনাথ তর্কাচার্ধ্যও ইহার ব্যাথা।- 
কালে বলিয়াছেন-__“ত্রিমুনীতি ব্যাকরণান্তরস্তয সংজ্ঞ! মুনিত্রয়রচিততাৎ | শকটি- 
শাকটি-শাকটায়নাস্তরয়; কর্তারোইভিমতাঃ1” শকটির বা শাকটির বৃত্তান্ত কোথাও 

পাওয়া যায় না, তবে 'শকটি” এই অব্যুৎপন্নপ্রাতিপাদিক শঞ্ধটা নান গ্রস্থ 
দৃ্ট হইয়া থাকে, যেমন-_মহাভাস্তে (১1১৩৯, ১181১, ১181৩, ৭1৩।১৬ ইত্যাদি ), 

বালমনোরমায় (৪1১৪৫), সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় (স্ত্রীপ্রত্যয়-প্রকরণীয় ৬১ সূত্রবৃত্তি) 
ইত্যাদি । শকটি সম্ভবত; শকটের নামান্তর, অথবা তাহার ভ্রাতাও হইতে 
পারেন। এরূপ হইলে শাকটিকে তীহার পুত্র বা ভ্রাতুপ্পুত্র এবং শাকটায়নকে 
তাহার যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য বলিয়া অন্তুমান করা যায়। গণরতুমহোদধিতে 

বদ্ধমানোপাধ্যায় ভাত্স্থিত 'শকটন্ত চতোকম্* এই শ্লোকাংশ দেখিয় “শালাতুরীয়- 
শকটাঙগজচন্দ্রগোমি-'* ইত্যাদি কারিকায় ও তাহার ব্যাখ্যায় শাকটায়নকে 
শকটাঙ্গজ বলিয়াছেন। ইহা! সুচিত্তিত নহে, কারণ 'অঙ্গজ' শব্দের অর্থ “পুন, 
কিন্তু যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য নহে। মেদিনীকোষে লিখিত আছে--“অঙ্গজ 
রুধিরেইনঙ্গ কেশপুত্রমদেযু না”। যাহাই হউক, ইহার্দের মধ্যে কোনও না কোন 
একটী যে বংশগত সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এই ছুইখানি 

গ্রন্থের নামগত পার্থক্য এই যে, প্রথম-প্রবন্তার নামান্ুমারে একখানিকে 

পাণিনিম্মৃতি বা পাণিনীয় ত্রিমুনিবাকরণ বলা হয়, আর শেষ-প্রবক্তার নামামুসার 
অপরখানিকে শাকটায়নম্থৃতি বা শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ বল! হইত। 
উভয়গ্রস্থই স্মৃতিপদবাচ্য, কিন্তু ধর্মপ্রয়োগের ব্যবস্থাবৎ কালামুারে শব গ্রয়োগের 

ব্যবস্থাহেতু শাকটায়নস্থৃতি ক্রমশ: পরিত্যক্ত হইয়াছে । ধর্মমগ্রয়োগের ব্যবস্থা" 

সম্বন্ধে উক্তি আছে-_ 

“কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রোতায়াং গৌতমাঃ ন্মৃতাঃ। 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥” 

যথোত্তরপ্রামাণ্যচ্যায়ান্ুসারে পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে এখন পতঞ্জলির বাবা 
যেরূপ প্রামাণ্য আছে, একসময়ে শাকটায়নীয় ত্রিষুনিব্যাকরণে শাকটায়নর 
বাক্যেও সেইরূপ প্রামাণ্য ছিল বলিয়া! বুঝিতে হইবে। 



শাকটায়নীয় ও গার্গীয় ব্যাকরণ ৫৩৯ 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ সাধারণতঃ 'শাকটায়ন” বলিয়। প্রলিচ্ধ। 

গ্রীতবনিধির মতে নয়টা উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণের মধ্যে ইহা! অগ্ভতম। তথায় 
শৃত হইয়াছে 

“এন্দ্রং চান্দ্রং কাঁশকৃৎস্্ং কৌমারং শাকটায়নম্। 

সারম্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্ ॥” 

গাণিনিমুনি অনেকবার 'শাকটায়নের নাম করিয়াছেন-_“লঙঃ শাকটায়নস্যৈব” 

(৩৪১১১), “ব্যো ল্ঘুপ্রযত্বতরঃ শাকটায়নস্ত” ( ৮৩।১৮), এবং পত্তিপ্রভৃতিষু 

শাকটায়নম্তয” (৮11৫০ )। কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যেও স্মুত হইয়াছে_ 
প্রহায়সবর্ণং মুদি শাকটায়ন:” (৩।৮), “জিহ্বামূলীয়োপণ্বানীয়ৌ শাকটায়নঃ” 
( ৪১২), “লোপং কাশ্যপশা কটায়নৌ” (81৫ ), *স্ুপদে শাকটায়নঃ” (৪1১৯০)। 

এখন শাকটায়নের ব্যাকরণ পাওয়! যায় না সত্য, কিন্তু এক সময়ে উহা যে ছিল 
ভাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ব্যাত্রভূতির গ্লোকবাস্তিকস্থ “ব্যাকরণ 
শকটস্য চ তোকম্* এবং পতঞ্জলির ভায্যস্থিত 'বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন -আহ-. 

ধাতজং নামেতি? (৩1৩১) এই বাক্যদবয়দ্ধারাও আমাদের উক্তি সমথিত হইয়া 
থাকে। ইহ। ব্যতীত এ প্রসঙ্গে নাগেশও বলিয়াছেন-__“ধাতুজং নামেতি নিরুক্ত 

শাহ নিরুক্তকারঃ শাকটায়নশ্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে।” ( শবেন্দুশেখর )। “চতুক্ষাঃ 

শাকটায়নাঃ” এইরূপ প্রাচীনোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন শাকটায়ন-ব্যাকরণে 

চারিটা অধ্যায় ছিল। নাগেশের মতে এই গ্রন্থে শিবস্ত্রসমূহ অভ্যুপগত হইয়াছিল 

(লুশবেন্ুশেথর)। ইহা অবশ্য অসন্তব নহে, কারণ শাকটায়নীয় গণাদিক স্ত্রের 

্রত্যাহারসংজ্ঞাসমূহ শিবস্মত্রাম্ুসারে রচিত বলিয়। নাগেশকে সমর্থন করে। লোক- 

বাবহারে অনবধানহেতু প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ শাকটায়নকে পাণ্ডিত্যাভিমানী 
বলিয়াছেন। আমাদের মতে তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন বলিয়া মাঝে মাঝে 

াস্মবিম্থৃত হইতেন। মহাভাষ্ে স্মৃত হইয়াছে-_-“অথব! ভবতি বৈ কশ্চিজ জাগ্রদপি 

বর্তমানং কালং নোপলভতে, তদ যথ|_বৈয়াকরণানাং শাকটায়নে। রথমার্গ 

মাসীনঃ শকটসার্থং যাস্তং নোপলেভে ৮ (৩২১১৫ )। ইহ। ব্যতীত শাকটায়- 

নোপনিষদ্ হইতে ও তাহার অত্যধিক চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতা অবগত হওয়া 

ঘায়। এমন কি, ভগবান্ শঙ্করাচাধ্যও এই উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। 

মনিয়ার্ উইলিয়ামস্ (11071 %/1110778 ) এ কথা অস্বীকার করেন নাই। 

স্থৃতিশানস্ত্রেও মহধি শাকটায়ন 'একজন প্রমাণপুরুষ। অপরার্কযাজ্ঞবন্ীয় 



৫৪০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ধর্মশান্জনিবন্ধ, চতুর্বর্গচিন্তামণি, নির্ণয়সিন্ধু, স্মৃতিচক্দ্রিকা, এবং -শ্রাদ্ধমমুখাদি 

্মার্তগ্রন্থে. তাহার মতবাদ প্রমাণরূপে অত্যুপগত হইয়াছে। ইহাতে তাহার 

ধর্মশান্্রকারহও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। 

শাকটায়নের খক্তন্বব্যাকরণ -একথানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বস্ততঃ কিন্তু ইহা 

সামবেদীয় প্রাতিশাখ্যবিশেষ। ইহার স্বুত্রসমূহ ন্বয়ং শাকটায়নকর্তৃক ব্যাধ্যাত 

হইয়াছে। ইহাতে পুরাকল্পের কোনও কোন আর্ধী গাথা সুরক্ষিত আছে। 

চতুর্থদশকের “গাথান্ত্র” (৩৮) স্থৃত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন_“গাথাম্থ 

ছ্িমাত্রমন্তরং নিত্যবিরতে ভবতি-যে নৌভিঃ প্রতরস্তি মানসং কাশ্শীরা; 

সলিলম্। মদানসম্তানশ্বপথে বশীকৃথ| যুধীন্দর্। দিবি দানবানিব। নৈবোদকমস্তি 

পাতবে ন পক্ষা উৎপতনায়। স্তোমমকৃুপণং বত। সারসে। মুগো মণ্ড্কা 

বিললাপ। ধন্বধন্থ্যপচিত্রকপাওপলাশকমংস্কাঞ জহি। জালকাকেন গরাীয় 

চ মংস্যকামানাহননাংসকন্ বিদিশানি সামিকম্।” ও_ গ্লাই (১১) ইত্যাদীনি 

অষ্টাধ্যায়ীতে খক্তন্ত্ররে অনেক সুত্র অবিকলভাবে দৃষ্ট হয়, যেমন_ 

'আশ্চর্য্যমনিত্যে (শাৎ ৭1১-পাৎ ৬১১৪৭), 'কান্তীরাজস্তান্দে নগরে 

(শাণ 9৪-পাঁণ ৬১১৫৫) ইত্যাদি। আবার ইহার কোনও কোন স্তর ঈষং 

পরিবর্তন সহকারে অষ্টাধ্যায়ীতে গৃহীত হইয়াছে । যেমন, শাকটায়ন বলিয়াছেন_ 

'মিত্র খযৌ'(১৫) ; আর পাণিনি বলিয়াছেন_মিত্রে চধৌ? (৩১৩০) ইত্যাদি। 

কখনও কখন ইহার সন্ূত্রৃত্তি পড়িলে অষ্টাধ্যায়ীর সুত্র মনে পড়ে। হে 

শাকটায়ন বলিয়াছেন_-“ 'অপরথে। অপ ইতি পূর্বরূপং সকারো ব্যবধীয়তে 

রথে । অপক্করে। নাম রথঃ। অপকরোহন্য১” (৬১); আর পাণিনি বলিয়াছেন_- 

'অপম্করো রথাঙ্গম্ঃ (৬।১।১৪৯)। শাকটায়ন বলিরাছেন_-“ পার পর্বতে । 

পার ইতি পূর্বরূপং সকারো ব্যবধীয়তে পর্বতে পারক্করঃ পর্ববতঃ। পারে, 

ইন্যঃ 1” (৫1১০); আর পাণিনি বলিয়াছেন__'পারষ্কর প্রভৃতীনি' (৬।১/১৫৭)। 

শাকটায়ন বলিয়াছেন__« 'সন্নিকর্ষঃ সংহিতা” । সন্িকর্ষ: সংহিতা তবতি। পদন্যে 

তাধিকারঃ। আনন্তর্ধ্ংং সম্নিকর্ষঃ।-....'যঃ পরঃ সন্নিকর্ধো নাস্তরেণ বিকারমূ। 

কো নাম বিকারঃ? শাল্প্রাপ্তে লোপে চ সন্ধি গ্রাহ্থঃ।” (১৭) রা 

পাঁণিনি বলিয়াছেন_-“পরং সন্নিকর্ধ: সংহিতা” (১1৪।১০৯ )। শাকটায়নীয 

্রিমুনিব্যাকরণ এখন পাওয়া যায় নাঁ। কিন্তু মনে হয়, উহার" অনেক নুর 

আমাদের ত্রিমুনিব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। তবে শব্দত্বপ্রকাশের জঃ 



শীকটায়নীয় ও গার্গীয় ব্যাকরণ ৫৪১ 

শাকটায়নাদির নিকট পাণিনি যুনি কতদূর খণী তাহা এখন বলা কঠিন। কারণ 
ছারাও হয়ত উহাদের মূলপ্রবক্তা নহেন। হরদন্ত বলেন-_্তত্র যে 
সাধবন্ত'-..**কথং পুরাচাধ্যেণ পাপিনিনাইবগতমেতে সাধব ইতি? আপিশলেন 

ূর্বব্যাকরণেন। আপিশলিনা তহি কেনাবগতম্? ভতঃ পূর্ব্বেণ ব্যাকরণেন।” 

ঠিক কথা, তবে আরও আমরা বলি--শিবাদ্যা। ঝষিপর্যান্তাঃ স্মারকা ন তু 
কারকা?'। গ্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্র বলিয়াছেন__“নব্বক্ষপাদাং ূর্ব্ং কুতে! 

বেদপ্রামাণানিশ্চয় আমীৎ 1 অত্যন্পমিদমুচ্যতে ৷ জৈমিনেঃ পূর্ববং কেন বেদার্থে। 
বাখ্যাতঃ1 পাণিনেঃ পুর্ধং কেন পদানি ব্যুংপাদ্দিতানি? পিঙ্গলাৎ পক্ধং 

কেন ছন্বাংসি রচিতানি? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা! নিছ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ | 

সংক্ষেপবিস্তরবিবক্ষয়। তু তাংস্তাংস্তত্র তত্র কর্ত,নাচক্ষতে।” 

শাকটায়ন মুনি পাণিনির বন্ুপূর্ধবন্তী। শৌনকের বৃহদ্দেবতায় তাহার নাম 
গাধয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে__ 

“পৌফো প্রতি প্রগাথৌ দৌ মন্তাতে শাকটায়নঃ। 
ধ্ীন্দ্রমেবাথ পূর্ববং তু গালবঃ পৌঞ্চমুন্তরম্॥” (৬৪৬) 

এবং 

“আয়ং গৌরিতি যৎ সুক্তং সার্পরাজ্ঞী স্বয়ং জগৌ ॥ 
তন্মাং স। দেবতা তত্র সৃ্যমেকে প্রচক্ষতে। 

যুদ্গল? শাকপুণিশ্চ আচার্্যঃ শাকটায়নঃ 0৮ (৯/৮৯-৯০)। 
শাকটায়ন শৈশিরিশাখার অন্তর্গত ছিলেন। শৈশিরীয় শিক্ষায় তাহার নামও 

পাওয়া যায়। শৈশিরিশাখা শাকল্যের শিত্যকর্তক প্রবর্তিত হয়, মুতরাং 
শাকটায়নমুনি শাকল্যের পরবর্তাঁ। মহধি গার্য প্রাতিপাদিকমাত্রে শাকটায়নের 
ধাতুজতকল্পনায় প্রতিবাদ করেন। গার্গ্য ব্রহ্মবিগ্ঠায় পিগ্লসাদের শিষ্য হইলেও 

শবশাস্তে তিনি বাক্কলি ভারদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। বাক্চলি ভারদ্বাজ শাকল্যের 

মহপাঠী। অত এব শাকটায়নকে গার্গ্যের বর্ষীয়ান সামসময়িক বলা! যায়। 

গাগ্যমুনি গর্গবংশসন্তৃত। ইনি প্রশ্নোপনিষদের “সৌর্য্যায়ণী গার্্য' কি না 
হা অনুসন্ধেয়। বৃহদারণ্যকের গার্গী বাঁচরুবী ইহার কে ছিলেন তাহা ঠিক জান! 
য় না। তবে মনে হয়, ইনি তাহার ভ্রাতুক্পুত্র। গার্গ্যের ব্যাকরণ 'অক্ষরতনসূতর 
পামে প্রসিদ্ধ ছিল। সাধারণভাবে ইহাকে 'গার্গীয় ব্যাকরণ' বলা যায়। পাণিনি 

মশেকবার গার্গ্যের নাম করিয়াছেন, যেমন--“অড গার্যগালবয়ো” (৭1৩৯৯), 



৫৪২ ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 

“ওতো! গার্গ্স্ত” (৮৩২০ )১ এবং «“নোদান্তম্বরিতোদয়মগার্গ্য কাশ্ঠুপগালবানাম” 

(৮৪৯৭ )। পাণিনিষুনি মহধি গার্গ্যের অক্ষরতননত্র অবশ্যই দেখিয়াছেম 
তবে কতদিন পূর্বে তাহার গ্রন্থ বা সপ্প্রদায় তিরোহিত হইয়াছে তাহা! এখন বলা 
স্থকঠিন। বাস্কলি ভারদ্বাজ শবশান্ত্রে গার্গোর আচাধ্য। ব্রহ্মাগুপুরাণের 

পূর্বভাগে লিখিত আছে__ 

“বাস্কলিস্ত ভারদ্বাজস্তিন্রঃ প্রোবাচ সহিতাঃ। 

রয়স্তস্াভবএ ছিষ্যা মহাত্মানে। গুণান্বিতাঃ ॥ 

ধীমাংশ্চ ত্বাপনীপশ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্। 

তৃতীয়শ্চার্জবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥ 

বীতরাগ। মহাতেজাঃ সংহিতাজ্ঞানপারগাঃ। 

ইত্যেতে বহর চাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবস্তিতাঃ॥” (৩৫ম")। 

পন্নগারি গার্গ্যের নামান্তর । সম্ভবতঃ অনাধ্য নাগজাতির উচ্ছেদসাধনে 

উদ্যোগাতিশয়হেতু অথবা। বিষবিগ্ভায় পারদখিতাহেতু তিনি এইরূপ উপাধি 

দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। শাকল্যর খঞ্েদীয় পদপাঠ যেমন প্রসিদ্ধ 

গার্গযের মামবেদীয় পদপাঠও তক্রপ। গার্গ্যমুনি শাকল্যের পরবর্তী বলিয়া ইহাতে 

অনেক নূতনহ দৃষ্ট হয়। নিরুক্তের অনেক স্থানে যাক্ক তাহার নাম করিয়াছেন 

যেমন-_-“উপসর্গ। উচ্চাবচা ভবস্তীতি গার্গ্য£? (১।৩) ইত্যাদি । 

শাকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্ের প্রতিবাদ 

এবং তাহাতে যাস্কের সিদ্ধান্ত 
উপসর্গের লক্ষণ লইয়া শাকটায়ন ও গার্্যের মতভেদ ছিল। সেইজগ 

নিরুক্তে মহধি যাস্ক লিখিয়াছেন_“ন নির্ববদ্ধা উপসর্গ অর্থান্লিরাছরিি 

শাকটায়নঃ। নামাখ্যাতয়োস্ব কর্ষোপসংযোগগ্ভোতকা৷ ভবন্তি। উচ্চাবচা! 

পদার্থ। ভবন্তীতি গার্গ্যঃ। তদ্ য এধু পদার্থ; প্রান্ুরিমে তং নামাখ্যাতয়ো" 

রর্থবিকরণমূ। আ৷ ইত্যর্বাগর্থে। প্রপরেত্যেত্ত প্রাতিলোম্যম্। অভীত্যাতি' 

মুখ্যম্। প্রতীত্যেতন্ প্রতিলোম্যম্। অতিস্বিত্যভিপৃজিতার্থে। নিহ্রিত্যেতয়ো' 

প্রাতিশোম্যম।  শ্যবেতি বিনিগ্রহার্থীয়ৌ। উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্য, 

সমিত্যেকীভাবম্। ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম॥। অধ্িতি সারৃশ্তাপরতাব, 
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অনীতি সংসর্গম্। উপেত্যুপজনম্। পরীতি সর্বতোভাবম্। অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বধ্যং 

বা। এবমুচ্চাবচানর্ধান্ প্রানুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ” (১৩৩-২২)। 'উপেক্ষিতব্যাঃ 

অর্থাং 'তে চ কন্মিননর্থ ইতি তদ্বাক্যমুপগম্য ঈক্ষিতব্যাঃ? (ক্বন্দন্বামী )। ছুর্গাচাধ্যও 

বলিয়াছেন --“কঃ কম্তিন্র্থে বর্তত ইত্যেবং জুষ্টব্যাঃ পরীক্ষ্য। ইত্যর্থ;+ শাকটায়নের 

ঘদগত অভিপ্রায় বুঝাইবার জন্য বৃত্তিকার দুর্গীচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_“নামাখ্যাতয়ো- 
রেবার্থবিশেষ উপসর্গসংযোগে সতি বাজ্যতে। যথা প্রদীপমংযোগে ত্রব্যস্থা 
&ণবিশেযোইভিব্যজ্যমানে। দ্রব্যাশ্রয় এব ভবতি, ন প্রদীপাশ্রয়ঃ...“প্রদীপবদন- 

ধকা উপসর্গাঃ ইতি।” যাস্ক এস্থলে গার্গাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। গার্গের 

অভি গ্রায় উদ্বাটন করিবার জন্য বৃত্তিকারও লিখিয়াছেন _ *প্রদীপোইপি স্বেনার্থেন 

প্রকাশাখ্যেনার্থবানেব, সত্যপি চার্থবন্ে প্রকাশ্রমর্থমাধারভূতং প্রত্যায়য়ন্ স্বাং 
প্রকাশনশক্তিমভিব্যনক্তি। এবমুপসর্গ। অর্থবস্তোইপি সন্তঃ স্বার্থামভিধানশক্তি- 
মানকপ্রকারাং বিছ্যমানামপি স্বার্থাভিধানশক্ত্যাধারভূতে নামাখ্যাতে প্রত্যায্য 
অভিবাঞ্জয়েয়ুঃ ৮ (নিরুক্তবৃত্তি ২৬-২৭ পৃ দাধিমথ সণ )। এ বিষয়ে হরগ্রসাদ 
শান্িমহোদয় লিখিয়াছেন--“শাকটায়ন ৪7১৪ 677৮ [01079200189 ৮0101) 06690]160 

[00] 100111)8 0 ৮81003 00 1106 0196100019 9%1)983 £ 8180, গার্্য) 10 19 11) 

)0/7009 01 শাকটায়ন। ৪৪১৪ 926 66 6য1)0938 ৪ ৮211063 01 8011808. যা 

71669 10) গাগ্য । [380৮ পাণিনি 8798 11008 210 11075 01: 1097610105) 

18) 700 [01005205801 1016$805 আ])01) 1911000 60 ৬০08] 206101)8) 018615 11 

(10 %011)] 70065 60 ছা])101। 079) 8০ 066901)00 1)00017710 170711)8১ 77110 

181718-0)185801081015 (1)996-1)0816903 ) 1)0) 61099 81০ 996%01)00 2110 00৬ 011) 
10101)3. 

পাচকাদিশব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে সাধিত হইয়াছে। প্রত্যয় নানাবিধ, 
কিন্ত প্রকৃতি দ্বিবিধ__নাম এবং ধাতু । সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ 

বলিয়াছেন-_ 

“নিরুক্তা প্রকৃতি দে ধা নামধাতুগ্রভেদতঃ। 

নামপ্রকৃতিকশ্চৈব ধাতুপ্রকৃতিকস্তথ] ॥” 
ধাহা নাম তাহাই কলাপের লিঙ্গ । শাবিকগণ বলেন-_-'লিঙ্গ্যতে চিহ্যতেহনে- 
নেতি লিঙ্গম্। কাতন্ত্রে সৃত্রিত হইয়াছে__“ধাতুবিভক্তিবর্জমর্থবল্লিন্রম্” (চ ১)। 

পাম বা লিঙ্গ পাণিনিনয়ে প্রাতিপদিক বলিয়াই অধিকতর প্রসিদ্ধ। শাবিকগণ 
খলন_-'পদং পদং প্রতীতি বীপ্সার্থে প্রতিপদম, প্রতিপদং গৃহ্নাতীতি প্রাতিপদিকং 
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পদন্যৈকাংশ ইত্যর্থঃ। পাণিনি বলিয়াছেন _“অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদি- 
কম্” (১২1৪৫) অতএব যাহার অর্থ থাকিলেও বিভক্তি নাই এবং যা! ধাট 

নহে তাহাই নাম লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক। 

ক্রিয়াই ধাতুর অর্থ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে-_ধাতর্থঃ ক্রিয়া'। ধাতু 

দ্বিবিধ__ক্রিয়াবচন এবং ভাববচন। ক্রিয়াবচন ধাতু লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন 

__-“কথং পুনজ্ঞণয়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি? যদেতেষাং করোতিন। সামানাধি- 

করণ্যম। কিং করোতি? পচতি। কিং করিষ্যতি? পক্ষ্যতি।” ( ১৩১)” 

ইহাই ক্রিয়ার সাধ্যতাবস্থা বলিয়। প্রদিদ্ধ। ধাতু ভাববচনও হইতে গারে। 

ভাবসম্বদ্ধে উক্ত হইয়াছে _“প্রকৃতিজন্তবোধে প্রকারো৷ ভাবঃ, (ভট্রোজি 1 

১১৯, সি, কৌ০)। ইহা ক্রিয়ার সিদ্ধতাবস্থা। এই দুইটী অবস্থা লয় 

দীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন__- 

“ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীর্তিতা। 

সিদ্ধতা দ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছন্তি ঘঞ্ বিধিম্ ॥” 

ধাতু অবশ্য ভাববচন হইতে পারে, কিন্তু ভাব ত কখনও স্স্থির নহে। যাহ! তার 

তাহার জাগতিক সন্ত আছে এবং যাহার জাগতিক সত্তা আছে তাহার বিকার বা 

পরিণাম ভগবান্ বাধ্যায়ণির মতে অবশ্ান্তাবী। মহাভাম্মেও উক্ত হইয়াছে-“ন 

হীহ কশ্চিংস্বশ্ি্নাত্মনি মুহুর্তমবতিষ্ঠতে। বদ্ধাতে বা যাবদনেন বদ্ধিতব্যমপায়েন ৰ 

যুজ্যতে” ( কীল্হর্ণ ২য় খণ্ড ১৯১ পৃণ)। সেইজন্য ভর্ভুহরি লিখিয়াছেন _ 

“সৈব ভাববিকারেষু ষডবস্থাঃ প্রপদ্তে। 

ক্রমেণ শক্তিভিস্তাভিরেবং প্রত্যবভাসতে ॥” (বাক্য ৩1৩৬)। 

সুতরাং ভাববচনধাতুর ক্রিয়া সিদ্ধ 'বলিয়! অর্থা উদার নহে বলিয়া তন্ন! 

শব্দসমূহের প্রাতিপদিকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে । যেমন-_-পচ১ একটা ধাতু, আ' 

“পচন? বা পাক" একটা প্রাতিপদিক। 

প্রাতিপদিক বা নাম ধাতু না হইলেও ধাতুজ হইতে পারে। “পাক শ' 

ধাতু নহে সত্য, কিন্তু ইহাকে ধাতুজ বলিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে-সক। 

নামই কি ধাতুজ ? ইহ! লইয়! শাকটায়ন ও গার্গ্যের মতভেদ ছিল। ইছাদে 

গ্রন্থ পাওয়। যায় না, তবে যাস্কের নিরুক্তে উভয়মতের সারাংশ উপনিবদ্ধ আছে 

মহরধি শাকটায়নের মতে পদার্থ ভ্রব্/প্রধান হউক বা গুণপ্রধান হুউকঃ উহা যব 

জাগতিক ভাবের অর্থাৎ সন্তার অধীন তখন ধাত্বর্থ ক্রিয়াও উহাতে অস্তলীনব 
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হইয়। আছে, সুতরাং নামমাত্রকেই ধাতুজ বলিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাধারা 

লয়! তিনি সমস্ত নামের ধাতুজত্ব দেখাইবার প্রতিজ্ঞ। করিয়া তাহার ব্যাকরণে 
কংনুত্র উপাদিত্র এবং প্রয়োজনস্থলে উহনদ্বারাও সমস্ত নামের ধাতৃজত প্রদর্শনে 
বান হন। নৈরুক্তগণ (72370019219) কর্তৃক শাকটায়ন সমর্থিত হইলেও 

মহধি গা্গ্য এবং আরও কতকগুলি বৈয়াকরণ তাহার কথায় তীব্র প্রতিবাদ 

কারন। সেইজন্য মহষি যাস্ক বলিয়াছেন--“তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটা- 

যান] নৈরুক্তসময়শ্চ । ন সর্ববাণীতি গার্গ্যে। বৈয়াকরণানাং চৈকে”। (১১২২৩ 

নিরুক্ত )। নামের ধাতুজহ লইয়। যাস্বীয় সিদ্ধান্ত সহ এই ছুইটী শাব্দিক খবি- 

সম্প্রদায়ের মনতামত আলোচনা! কর। এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে । 

শাকটায়ন বলেন--“সর্ধধাণি নামান্যাখ্যাতজানি” অর্থাৎ প্রাতিপদিকমাত্রই 
ধাতুজ। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে__কেবল পাচক-কারকাদি প্রত্যক্ষক্রিয় শব 
নাহ, অশ্ব-গো-প্রভৃতি প্রকল্প্যুক্রিয় শব্দ এবং ডিখভবিখাদি * অবিজ্ঞাতক্রিয় শব্দও 

বাংপন্নপ্রাতিপদিক। অতএব অবয়বার্থের সহিত অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় শক্তি- 

লতা আর্থের সহিত সমুদায়ার্থ সর্বাবস্থায় অধিত ন। থাকিলেও সে শবকে 

ধাঢজ বলিতে হইবে। ভাল, যে সকল শব্দ অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহাদের ধাতুজর 

কিরূপ কল্পিত হইতে পারে? শাকটায়নের মতে সে সকল স্থলে উহন কর! 

আবশ্তক, নচে মমুসথপ্রযুক্ত শব্দসমূহ পশুপক্ষীর চীংকারবৎ হইয়া পড়িবে। 

উহনসম্থন্ধে ব্যান্রভূতির শ্লোকবার্ডিকে স্মৃত হইয়াছে_“যন্ন বিশেষপদার্থসমুখং 

গ্রায়তঃ প্রকৃতেন্চ তদৃহাম্।” কৈয়ট বলিয়াছেন_-পদমর্থ; প্রয়োজনং যন্থয 

বাংপাদত্বেন স পদার্থ; প্রকৃত্যাদিবিশেষশ্চাসৌ পদার্থস্তম্মাদ্ ষল্ন সমুখিতং বিশিষ্ট- 

প্রকৃতি প্রত্যয়োৎ্পাদনেন ব্যুৎপাদিতমিত্যর্থ”। কাশিকায় উক্ত গ্লোকের 

'পদার্থবিশেষসমুখম্ঠ এইরূপ পাঠান্তর আছে। জিনেন্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন_ 

'প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চ পদার্থন্তস্ত বিশেষঃ। সমুখঃ সমুখানং প্রাহুর্ভাবঃ। পদার্থ- 

বিশেষাং সমুখঃ প্রাছুর্ভাবো যন্তয তৎ পদার্থবিশেষসমুখম্। প্রথমপাঠটাই হৃগ্চতর 

বলিয়া মনে হয়। মহাভাম্যে ইহার ব্যাখ্যাবকাশে স্মৃত হইয়াছে--“অথ যস্থয 

বিশেষপদার্থে। ন সমুখিতঃ কথং তত্র ভবিভব্যম? প্রকৃতিং দৃষট। প্রত্যয় 
উহিতব্যঃ প্রত্যয়ং চ দুষ্ট] প্রকৃতিরহিতব্য!।”  উপাদদিশাস্রাম্সারে ইহার 

৮ পপ পপি শী শীশিশিসটিপটি পিপিপি শপ আপস আশীপী লাস্ট 

* €ডিখঃ কাষ্ঠময়ো! হত্তী, ডবিখন্তময়ো মৃগঃ? 

৬৯ 
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তাৎপর্ধ্য ও উদাহরণ এইরূপ_-“যৎ পুনঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিশেষমূপাদায় ন 

ব্যুংপাদিতং শব্দরূপং তন্যাপি ধাতুজত্বমূহনদ্বারেণ বেদিতব্যম। ন হানিরপিত- 

প্রকৃতিপ্রত্যয়তঃ শক্যং ধাতুজন্বং কম্তচিন্লিশ্চেতুমিতি কিমত্রাযুক্তম্? যত্র প্রসিদ্ধ 

প্রত্যয়াবয়বেন শব্দাস্তরেণ কম্যচিদ্ ভাগস্য সারপ্যমন্গহুয়তে তর প্রত্যয়মবলোক্য 

পরিশিষ্টো৷ ভাগ: প্রেক্ষিতব্যঃ প্রকৃতিহেনোন্নেতব্য; ॥ 'যখোধিকুষিগাতিভ্যস্থন (ই 

২১৬১) ইতি থন্প্রত্যয়ান্তমোষ্ঠাদিকং প্রসিদ্ধ প্রত্যয়াবয়বম্। তেন চ ডিথডবিখ" 

শবয়ো; কিঝিং সারপ্যমস্তি। তখৈষামিব হি তেষাং থশবোইবয়বো বিশিষ্টদেশবর্ী 

বিষ্তে। তত্র থনপ্রত্যয়ান্তে শবরূপে যো দৃষ্টস্থ'শবঃ প্রত্যয়সংজ্ঞকম্তংসানৃষ্ঠাড, 

ডিথডবিথশবস্থং থশবং প্রত্যয়মবধার্ধ্য ততঃ পরিশিক্টস্তয়ো ভাগে। ভিড ডবিদিভি 

চ ধাতুত্বেনোহাঃ।  ততশ্চৈবং সুত্রং কর্তব্যং 'ডীতস্থন্ ডিড্ডবিচ্চে'তি। ভীঙ গতে৷ 

ধাতুনামনেকার্থতাদিত্যম্মাৎ থন্প্রত্যয়ঃ। ভীডশ্চ ভিড ডবিদিত্যেতা বাঁদাশৌ 

ভবতঃ। যত্র তু শব্রূপে নিজ্ঞীতধাত্ববয়বেন শবদান্তরেণ কিঞ্চিদ ভাগগত, 

সারপ্যমস্তি তত্র প্রকৃতিং দৃষ্টণ পরিশিষ্টো ভাগঃ প্রত্যয়তেনোহিতব্য; | যথা 

খতমিতি দৃষ্টং শরপং প্রসিদ্ধপ্রকৃত্যবয়বম্। তেন খফিডশবান্ খফিডডশবম্ 

চ কিঞ্দি ভাগগতং সারপ্যমস্তি। উভয়েষাং তেষমৃকারাদিত্বাং। তত্র 

নিঠাপ্রতযয়ান্ত খতশব্ধে য খকারাবয়বো ধাতুসংজ্ঞকস্তৎসাদৃশযাুফিডব ফিড 

শবস্থং চ খবর্ণং ধাতুমবধার্্য ততঃ পরি শিষ্টস্তয়ো ভাগঃ ফিড ইতি ফিডড ইতি 

চ প্রত্যয়হেনোহঃ।  ততশ্চৈবং স্ুত্রং কর্তব্যম্_“অর্ডেঃ ফিডফিডডাবিশতি। 

ধ গতাবিত্যন্মাৎ ফিডফিডেডী প্রত্যয়ৌ ভবতঃ। খফিড খধিড্ডঃ। 

ূর্ধবোক্তাৎ কারণান্ন ভবতি। অথব! কিভাবেবৈতৌ প্রত্যয় বিধাতব্যৌ। 

এবং হি প্রকৃতিপ্রত্যয়াবৃহিত্বা তম্য শব্দরূপত্য ধাতুজধমুহিতব্যম। যং প্রকৃতি 

্রত্যয়বিশেষাবয়বান্থুগতং ন তদ্ধাতুজত্বং ব্যভিচরতি যথা কর্তব্যং করনীয়মিতোব- 

মাঁদয়ঃ শব্দা;ঃ। উহ্যামিত্যনুজ্ঞাতব্যম্।” 

উহ: খলু কর্তবাঃ, কর্তব্যোপি যত্র কচিত্তং ন। কিং তহি? এইরূপ 

প্রশ্নের আশঙ্ক! করিয়। ব্যান্রভূতির 'নাম চ ধাতুজমাহ**"*", ইত্যাদি শ্লোক উল্ে 

করিবার পর পত্ঞ্জলি স্বয়ং বলিয়াছেন | 

“সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। 

কার্ধ্যাদ বিদ্যাদনুবন্ধমেতক্ছাস্্মুণাদিযু॥” (৩1৩১ )। 

অভিপ্রায় এইরূপ-_-যে শব্দাঃ সাধুতেন প্রসিদ্ধাস্তেযু সংজ্ঞাশবেযুং পরকৃতিপ্রত্যা, 
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কল্পনয়। সহঃ কর্তব্যো নান্তাত্র। তত্র ধাতুরূপাণি কল্পয়িতব্যানি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ 

পরে কল্পয়িতব্য। ইতি শেষঃ। কাধ্যাদ্ গুণাভাবাদিকাদ্ বিগ্যাজ, জানীয়াদনৃবন্ধং 

ককারাদিকম্। এতদনন্তরোক্তং শাস্ত্রমুণাদিষু। শান্ত্রোপনিবন্ধনন্থাচ্ছান্ত্রবিষয়ন্তাদ্ 

ৰা শান্তুমিত্যুক্তম্ ৮ 
পাণিনির “অব্যয়াদাপ সুপ” (২1৪৮২) স্মত্রান্থমারে অবায়েরও 

প্রাতিপদিকত্ব নিদ্ধ হইয়। থাকে । শাকটায়নের মতে প্রাতিপাদকমাত্রই ধাতুজ 
বলিয়া অব্যয়ও ধাতুজ। সেইজন্য সংক্ষিপ্তসারের 'কৃচ্ছেযোইব্যয়পাদ” প্রকরণে 

উহনাদি দ্বারা “চ' “বা” “তু” “হি? প্রভৃতি অব্যয়েরও ধাতুজহ দশিত হইয়াছে। 

শাকটায়নের 'সর্ববাণি নামান্যাখ্যাতজানি" এই মতবাদ গাগ্যের নিকট অসহা। 

তিনি বলেন__“ন সর্ববাঁণি”। ইহ। দ্বার! বুঝিতে হইবে-_পাচককারকাদি প্রত্যক্ষক্রিয় 

যৌগিক * শব্দ ধাতুজ হইলেও ডিখডবিখাদি বা মগ্ুপাদি অবিষ্ঠমানক্রিয় রূঢ় ণ' 
বা যৌগিকরূঢ | শব্দ অর্থাৎ সাঙ্কেতিক শব্দসমূহ এবং অশ্বগোপ্রভৃতি প্রকল্প 
ক্রিয় যোগরূঢ $ শব্ধ অবুযুৎপন্নপ্রাতিপাদিক। কারণ প্রকৃতিপ্রত্যয়হীন ডিথ- 

উরথথাদিশবের কোনও অবয়বার্থ শান্্রমুসারে পাওয়। যায় না, আর অশ্বগোপ্রভূতি 

ঃ যৌগিকন্ব লইয়া শান্দিকগণ বলেন__্ররতিপ্রতামশ্কিমপেক্যার্থবোধকতং 

যৌগিকত্বম্ত | পাঁচক-কারকাঁদিশব্ধের অবয়বার্থ এবং সম্দায়ার্থ পরস্পর অগ্থিত বলিয়া 

ইচাদিগকে যৌগিক বলা হয়। 
1 রূঢ়ত্ব লইয়া বলা ধায়__প্রকৃতি প্রত্যয় শূন্য ্বমবাৎপন্নত্বং বট ত্বং বাঃ । গাগ্য উন 

স্বীকার করেন না, স্লৃতরাঁং তাহার নিকট ডিখডবিখ।দি শব্ধ অবিষ্যমানক্রিয়। গাগ্যমতে 

মৌগিকরঢ় বা রূঢ়যৌগিক শব্দও অবিষ্থমীনক্রিয়, সৃতরাং রূঢ়। 
+ যৌগিকরচুত্ব লইয়া উক্ত হইয়াছে_“প্ররুতিপ্রত্যয়শক্তিমনপেক্ষ্যার্থবোধ কত্বং যৌগিক- 

বতম। যখন সমুদায় শক্তির সহিত অবয়বশক্তির কোনও সঙন্ধ থাকে না তখন এী নাম 

যোগিকরট় বলিয়া অভিহিত হয়, ঘেমন-_গৃহবিশেধার্থে মণ্ডপশন্দ। অবয়বশক্িদ্বার! মণ্ডপশন্দ 

মণ্পানকর্তাকে বুঝায় আর সমুদায় শক্তিদ্বার! উন গৃহবিশেষকে বুঝায়, স্থতরাং এই্থলে মণ্ডপ 

শের অবযবার্থ এবং সমুদীয়ার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে যখন মগ্ডপশন্দ্বারা মণ্ডপানকর্তা 

উদ্ি্ট হন তখন উহ্নাকে প্রত্যক্ষক্রিয় যৌগিক শব্ধ বলিতে হইবে। 

8 যোগর্যত্বসন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_-প্রকৃতিপ্রত্যয়শক্ষিমনপেক্ষ্য সমুদায়শক্ত্যৈকপদার্থ- 

বোধকত্বং যোগর়ত্বমঠ | যে নাঁমের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ কেবগ পদার্থবিশেষে অগ্থিত 

থাকে তাহাকে যোগর্ধ় বলে, যেমন _-অশ্ব, গো পঙ্কজ ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, এ লকল 

শব্দের সমূদায়ার্ঘ সর্ববতোভাবে প্রকৃতি প্রত্যরঘটিত অর্থের অন্গত্ত নহে। 
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উপাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের অবয়বার্থ সর্ব্ধাবস্থায় সমুদায়ার্থের সহিত অন্থিত নহে। 

ওঁণাদিকসন্বন্ধে গায় মতের প্রপঞ্চপৃর্ধক নুপস্মমকরন্দে বিষ্ুমিশ্র লিখিয়াছেন_ 
“উপাদিপ্রত্যয়ান্তাঃ শব্দা অবু[ৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি রূঢ। ইত্যর্থঃ| ওঁণাদিকা হি 

সংজ্ঞাশবদাস্তে চ ব্যুৎপত্তিমন্তরেণ লোকে বিশিষ্টবিষয়তয়! প্রসিদ্ধাঃ। ন চ 

তেষাং ব্যুৎপত্তিঃ কর্ত,ং শক্যতে, আনন্ত্যাং। কৃতাং তু প্রকৃতি প্রতায়বিভাগ 

দর্রিত এব; অত্র তেষাং শক্তেঃ। নন্ু, সৃত্রমেব প্রণীয়তামিতি চে? যুক্তমুক্তম, 

বালব্যুৎপত্তয়ে সুত্রপ্রণয়নম। যে পুনবুর্ৎপত্তবিমাদ্রিয়ন্তে যদৃচ্ছাশব্দানাং তেইপি 

কাৎন্েন প্রকৃতিপ্রত্যয়াদীন্ দর্শয়িতুং ন শক্তা্। রূটিমেব প্রতিপদ্ান্তে যত্র কচন। 

(৮*২ পু* ত্রৈলোক্য স”)। এস্থলে ব্যাত্রভতির কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। 

শ্লোকবান্তিকে তিনি বলিয়াছেন__“বাহুলকং প্রকৃতেত্তনদৃষ্টেঃ প্রায়সমুচ্চয়নাদপি 

তেষাম্। কার্য্যসশেষবিধেশ্চ তছুক্তম্ন****" ॥” (৩৩১ ভাম্য )। 

কোন্ নাম ধাতুজ এবং কোন্ নাম ধাতুজ নহে তাহা পরিষ্ফুট করিবার 

জন্ঠ গার্গ্য বলিঘাছেন_-“তদ্ ঘত্র স্বরসংস্কারৌ সমর্থ প্রাদেশিকেন গুণেনাস্িতে 

স্যাতাম্সংবিজ্ঞাতানি * তানি, যথা! গৌরশ্বঃ পুরুষে হস্তীতি।” অর্থাৎ যে সক 

নামের উদাত্তাদি স্বর এবং প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ ব্যাকরণের সৃত্রানুসারে নিপঃ 

হইয়া থাকে তাহারাই ধাতুজ বা যৌগিক, কিন্তু গো অশ্ব পুরুষ প্রভৃতি শ 

সংবিজ্ঞাত অর্থাৎ সাস্কেতিক বা রূঢ় । অতএব গার্গ্ের মতে দুর্গাচাধোর 

প্রকল্পক্রিয় এবং অবিজ্ঞাতক্রিয় বা অবিদিতক্রিয় নামের কোনও পার্থকা নাই, 

আর শব্দসংস্কারের জন্য যোগরূঢহ্ব বা যৌগিকর্ঢত্ব কেবল রূঢ় পক্ষেই 

নিক্ষিপ্ত হইতেছে। | 

স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য গার্গ্যপক্ষের যে সকল উক্তি আছে এব 

গার্গযপক্ষীয় উক্তি খণ্ডন করিবার জন্ত যাস্বীয় যুক্তির সহিত শাকটায়নপক্ষের যে 

সকল প্রত্যুক্তি আছে তৎসমুদায় নিরুক্তাদি গ্রন্থ হইতে আমাদের বক্তব্যসহকা 

উপস্থাপিত হইতেছে 

(১) “অথ চেৎ সর্ব্ধাণ্যাখ্যাতজানি নামানি স্যু ধঃ কশ্চ তং কর্ম কুর্ধ্যা চি 
_ + শসা শিীশীতি ২ পাপী 

* সংবিকাতানি এই পদটা দু্গাচার্যের বৃত্তিতে ছুইভাবে যোজিত হইছে, 

প্রথম ভাবের যৌজনায় “যথা” পদের পুর্বে “ন পুনঃ এই অংশ অধ্যাহত হওয়া আমরা উধ 

হণ না করিয়া দ্বিতীয় ভাগের যোশ্রনাচদারে মূলের অন্থবাদ করিলাম। আমা? এগ 

অনুবাদে স্কান্দ ভাস্তের সম্পূর্ণ আস্থকৃল্য আছে ২ 
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বং তং সত্বং তথাইইচক্ষীরন্_-যঃ কণ্চার্বানমনবীতাশ্বঃ স বচনীয়ঃ স্যাদ, যত 
কর্চিং তৃন্দ্যাৎ তৃণং তৎ।” অর্থাৎ 'নামঘটকধাতুবাচ্য ক্রিয়া অবলঙ্কন করিয়া 

নামকরণ হইলে অনেক বস্তুতে এক ক্রিয়ার সম্বন্বহেতু অনেক বন্তুরই এক নাম 

তে পারে, যেমন__অশংধাতুস্থচিত অধ্ব্যাপ্তিহেতু অর্থাং পথের সহিত 

্ধাহতু ঘোটকের নাম 'অশ্ব' হইলে অন্যান্য যে সকল জীবের অব্বব্যাপ্তি আছে 
্াহাদেরও 'অশ্ব'নাম হওয়। উচিত; আবার যেমন _পশুকর্তৃক হিংসিত হয় বলিয়া 

হূসার্ক তৃদ্ধাতু হইতে যদি “তৃণ'শব্দ বুযুৎপন্ন হয় তাহা হইলে অন্ত যে 

কানও বস্তু হিংসার বিষয় হইয়। থাকে তাহাকেও “তুণ' বল। উচিত। ইহাই 

নামমাত্রের ধাতুজত্বে গার্গ্যের প্রথম আপত্তি । 

ইহার উত্তরে শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে -_“যঃ কশ্চ তৎ কর্ম কৃুর্ধযাং 

সর্ঘং তত সত্ত্ব তথাইইচক্ষীরনিতি পশ্যাম; সমানকম্মণাং নামধেয় প্রতিলম্তমেকেষাং 

টনংকষাং যথা তক্ষ। পরিব্ররজকো! জীবনো! ভূমিজ ইতি।” নিরঃক্তের স্কান্দভায্ে 
লিখিত আছে--প্রত্যয়স্ত বূটিশব্বত্বাৎ পশ্যামঃ সমানকণ্মণাং নামধেয় প্রতিলম্ত- 

মেকেষাং নৈকেষাম্। যথ| 'তক্ষা” ইতি শিল্প্যেবোচাতে, ন তক্ষ,বন্নপ্যন্য;। পরি- 
ব্রাক ইত্যাশ্রমবিশেষস্থ এবোচ্যতে, ন পরিত্রজন্ন প্যন্যঃ। জীবন ইতি সাগ্রিরঙ্গার 

এবাচ্যতে, ন জীবন্নপ্যন্যঃ। তূমিজ ইতি গ্রহবিশেষ এবোচ্যতে, ন তৃম্যাং 
দতোইপান্যঃ। ছুর্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_-“জীবন ইক্ষুরসঃ শাকজাতিবা। 

₹ুমিজোইঙ্গারকো বৃক্ষে1! বা”। শাকটায়নপক্গীয় উক্তির অভিপ্রায় এইরূপ-__ 

'বন্থগত ক্রিয়ার ধশ্মানুনারে নামকরণ হইলে অনেক বন্তর একই ক্রিয়া থাকায় 
আনাকর এক নাম হইতে পারে_ এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ তুল্যকম্মাদের 

মধ্য তত্তৎকণ্ম দ্বার মাত্র কতকগুলিরই নামকরণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অনেকেই 

তক্ষণ বা পরিব্রজন করিলেও কেবল সৃত্রধরকে (ছুতারকে ) তক্ষা বা মস্করীকে 
পরিব্রাজক বলা হয়। কেন এরূপ বল! হয় তাহা শাকটায়নকে জিজ্ঞাসা কর! 

উচিত নহে। কারণ তিনি এ সকল শবের গ্রযোক্তা নহেন। এক ক্রিয়ার 
সহিত অনেকের সম্বন্ধ থাকিলেও সেই ক্রিয়া দ্বারা কাহারও নাম হয় এবং 

কাহারও হয় না_ইহা! লোকপ্রসিদ্ধি এবং শব্দন্বভাবমান্র। গার্্যই কি বলিতে 

গারেন--তছুক্ত কোনও সাঙ্কেতিক শব্দ অর্থান্তরে সঙ্কেতিত না হইয়া অর্থবিশেবে 
মাঙ্কতিত হইল কেন অর্থাৎ অশ্বশব্ধ হরিণে রূট না হইয়া ঘোটকে রূঢ় হইল কেন? 

এরপ প্রশ্নে তিনি লোকপ্রসিদ্ধির এবং শাব্স্বভাবের শরণাপন্ন হুইবেন। কিন্ত 



৫৫০ ধ্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

শাকটায়নের পক্ষেই বা এ ছুইটার শরণাপন্ন হওয়ায় বাধা কি? কারণ তাহার 

পক্ষেও বলা যায় যে, বুলোকে তক্ষণ ব| পরিব্রজন করিলেও লোক প্রি. 

বশতঃ সুত্রধর “তক্ষাণ নামে এবং সন্ন্যাসী পিরিত্রাজক' নামে নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন। 

শাকটাঁয়ন বরঞ্চ আরও বলিতে পারেন যে, ক্রিয়াতিশয় বা ক্রিয়াপ্রাধান্ 

কখনও কখন গ্ররূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধির ও শাবস্বভাবের অবলম্বন হইয়া থাকে। 

উভয়মতের সারসম্কলন অসঙ্গত নহে। গার্গ্যসম্প্রদায় বলেন_গো অব 

প্রভৃতি প্রকল্যক্রিয় শব্দের ধাতুজন বা তদনুসারে অন্বর্থতা স্বীকার কর! 

অসম্ভব। গমনার্থক গম্ধাতুর উত্তর কর্তৃত্ববাচক ডোস্প্রত্যয় করিয়া! গোশক 

সাধিত হইলে উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইবে--গমনকর্তা। ইহা স্বীকার 

করিলে গমনশীল যে কোনও জীবে বা পদার্থে উহার প্রয়োগ হইতে পারে 

অথচ বন্তত; গোব্যতিরিক্ত অন্য কোনও স্থলে উহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত উপলদ 

নহে। অতএব এরূপ শবের বুৎপত্তিগত লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ কি ছুর্ববার নহে! 

যোগরূঢ় শের অবয়বশক্তি কেবল স্থলবিশেষে সমুদায়শক্তির সহিত 

অন্বিত থাকিলেও যৌগিকরূঢ শবে উহাদের অন্বয় কল্পনাযোগ্যও নহে। যেমন 

মণ্ডপশব্দ অবয্নবশক্তিদ্বারা মণ্ডপানকর্তাকে এবং সমুদায়শক্তিদ্বারা গৃহবিশেষকে 

বুঝাইয়। থাকে। এ ছুইটির অন্বয় কি সম্ভবপর? অতএব প্রকল্লাযুক্রিয় শবরাশি 

ধাতমুসারে প্রবৃত্ত না হওয়ায় তাহাদিগকে ধাতুজ বলিবার পরিবর্তে র্ বা 

সাঙ্কেতিক বলাই সঙ্গত, 

এ সকল কথার উত্তরে শাকটায়নসম্প্রদায়ের পক্ষে বলা যায়_ব্যুংগঞ্জ 

নিমিত্ের সঙ্কোচবিধানপুর্ধবক প্রয়োগনিমিত্ের পদ্ধতি চিরকাল বিদ্যমান আছে 

এমন কি, বেদেও এইরূপ নামকরণ শ্রুত হইয়া থাকে। কৃষ্ণযজুর্বষদে আয়াং 

হইয়াছে_-*্যন্নবমৈৎ* তন্নবনীতম্ভবদ্ যদসর্পৎ তৎসর্পিরভবদ, যদধ্রিয়ত তদসৃত 

মভব” (২৩।১০)। ইহার ভাস্বে লিখিত আছে “যগ্ঘম্মাৎ কারণাদ্ দং 

উদপ্রিয়মাণং সম্নবসৈল্রবং নৃতনং রূপমভবৎ তক্মান্সবং চ তন্ীতং চেত্যদ্তন্ত সাঃ 

পিশুস্ত 'নবনীত'নাম সম্পন্নম। যদ্থম্মাৎ কারণাদগ্নিসম্পর্কে সতি পিণে বিলীয় 

মানোইসর্পৎ প্রন্থতোহভূৎ তম্মাৎ সর্পিরিতি নাম। যন্মাৎ প্রন্থতম্য শীতলগাও 

স্থাপনেন তৎ পুনরপ্রিয়ত তদ্ঘনীভূতমভবৎ তল্মাদ্ ঘ্ৃতমিতি নাম। ক্র 

দীপ্ত্যোরিতি ধাতো। নৈতদ্রূপং কিন্ত স্বৃতমিত্যত্র ধকারত্য ঘকারাদেশঃ ।”অনেক বন 

দূত হইলেও বেদ কেবল ঘনীভূত সূপিকে স্থৃত বলিয়াছেন। ্ৃত' শব্ধ আজে] র্ 
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থাপি বেদে ধারণার্থক. ধৃ ধাতু হইতে 'দ্বৃত'শব্ধ বুৎপািত হইয়াছে 

পঃ বলিয়াছেন _-যদধ্রিয়ত তদ্ ঘৃতমভবত ৷ সাধারণ ক্রিয়। দেখিয়া তদমুসারে 

কানও দ্রব্বিশেষের নামকরণ যদি শ্রুতিসিদ্ধ হয় তাহ! হইলে ভাষায় উহার 

[ৎপন্তি প্রদর্শনই বা দোষাবহ হইবে কেন? আর শের স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধি 

মনুমারে যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে তাহার পরীক্ষা করিয়াই পরীক্ষকগণ 
রিভার্থ হন। অভিধান কৃত্তদ্ধিতসমাসের নিয়ামক হয় হউক, কিন্তু সেজন্য 

গভিধাননিয়মিত শব্দের পরাক্ষায় দোষকি! অভিধানবশতঃ আমরা ঘনীভূত 
গাজ্যকে ঘৃত বলি এবং শীন্ত্রও বলিয়াছেন--“সপি বিলীনমাজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং 

[তং বিছুঃ”, কিন্তু ধারণার্থক “ধৃ" ধাতু হইতে “ঘৃত' হইয়াছে বলিলে কি অভিধানের 

ব্যাঘাত হয়? 

পূর্বের মগ্ডপানের জন্য সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থদের “মগ্ুপগৃহ' নামে একটা স্বতন্ত্র 
]ছ থাকিত এবং সংক্ষেপার্থ উহাকে তাহারা “মণ্ডপ বলিতেন। তারপর 
ম্পানের প্রথা পরিত্যক্ত বা তিরোহিত হইলেও গৃহবিশেষের মিগুপনাম 
ধ|কিয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে সংক্ষেপকরণের প্রবৃত্তি কেবল লোকসিদ্ধ নহে, 

গান্ুসিদ্ধও বটে। বিল্লাদতীতঃ এ বাক্যন্থ বকার এবং তকার লইয়। শাস্ে 

বত'শব্দ ছূর্ববলে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইংরাজিভাষায় ইহা 71000100110 বলিয়া 

্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা বলেন-_'জয়ং পুণ্য চ কুরুতে" এই বাক্যের 'পুণ্যং 
কুরু' এই অংশ লোপ করিয়া এবং তে এই অংশের একার ঈকারে পরিণত 
করিয়া জয়ন্তী” নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে । দধিবিঃক্রতা হাকিয়। থাকে__চাই দহী? 
মার ক্রেতা বলে-_-এ দহী ইধার আও" । দধি কখনও “ইধার আসিতে পারে 
না, দধিবিক্রেতাই আসিয়া! থাকে । সুতরাং সংক্ষেপে শব্দ প্রয়োগ করার 

দন্য বৈয়াকরণগণ প্রষ্টব্য হইতে পারেন না *, কারণ তাহার! উহার প্রযোক্তা! 
নহেন। অতএব শব্দপরীক্ষকগণের প্রতি দোষ!রোপ ন। করিয়া শব্দপ্রযোক্তগণের 

কট সংশোধনেই গার্গ্যসম্প্রদায়ের যত্তবান্ হওয়া উচিত।” 

(২) “অথাপি চেং সর্ধাণ্যাখ্যাতজানি নামানি সু ধাবন্টি ভাবৈঃ সং- 

পযজাতে তাবদ্ভ্যে। নামধেয়প্রতিলঙ্তঃ তাং তত্রৈবং গা দরশয়া বা সঞ্জনী চ 

রর সেই মহাভান্তে পতগ্রলি বশিয়াছেন_” যথা ঘটেন কার্য করিয্ুন্ ম্তকারকুলং 
ধাহ--কুরু ঘটং কাধ্যমনেন করিগ্যামীতি। ন তদ্বচ্ছব্ধান্ প্রযুষুক্ষপাণে! বৈয়াকরণকুঙং 

বাগ কুক শবান্ প্রধোক্ষ্য ইতি” (১ খণ্ড ৬* পৃণ নির্ণয়সাগর )। 



৫৫২ .. ব্যাকরপদর্শনর ইতিহাস. 
্তাং'। অর্থাৎ নামঘটক ধাতুবাচ্য ক্রিয়া অবলম্বন ক্রিয়া নামের উৎপন্ি 
হইলে এক বস্ততে নানাবিধ ক্রিয়ার সম্বন্ধহেতু একবন্তর নানাবিধ নাম হার 
পারে, যেমন--দরে অর্থাৎ গর্থে শয়ানা' বলিয়া স্থুণাকে 'দরশয়া” বল। উচিত এবং 

স্থণায় তির্চীন বংশ সংলগ্ন থাকে বলিয়া উহাকে 'দঞ্জমী বলাও উচিতত। 
অভিপ্রায় এই যে, স্থাধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্মানগসারে যদি 'স্ৃণা'নাম নিষ্পন্ন হই 
থাকে, তবে অন্যান্য ধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্মমান্ুমারে উহার দরশয়াদি নামও নিন 
হওয়া উচিত। ইহ! গার্গ্যের দ্বিতীয় আপত্তি। 

শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে-_“এতেনৈবোত্বরঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাং এক 
বস্তুতে বহুক্রিয়ার যোগহেতু প্রত্যেক ক্রিয়ামুসারে নামকরণ সম্ভবপর বলয় 
এক বস্তুর বু নাম হইতে পারে- এই দ্বিতীয় আপত্তিও পূর্বোক্ত প্রকারেট 
প্রত্যাখ্যাত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, এক বস্তুতে বু ক্রিয়ার যোগ 
থাকিলেও একটা ক্রিয়ানুসারে তাহার নাম হওয়াই লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্- 
স্বভাব বুঝিতে হইবে। পরিব্রক্গন ব্যতীত মস্করী অন্যান্য কার্ধ্য করিলেও তাহাকে 

পরিত্রাকই বগা হয়, কারণ পরিব্রাজক-শবের ন্যায় অন্যান্য ক্রিয়া গ্রতিপাদর 

শবের তাণৃশ স্বভাব বা লোকপ্রসিদ্ধি উপলব্ধ নহে। 

(৩) 'অথাপি য এধাং ম্যায়বান্ কার্মনামিকঃ সংস্কারো যথা চাপি 

প্রতীতার্থানি ন্থ্যুস্ততৈনান্যাচগ্গীরন্ পুরুষং পুরিশয় ইত্যাচগ্ীরর্্টোতা 

তার্দনমিতি তৃণম্। অর্থাং স্পষ্টার্থতাবিধানের জন্য বস্তগতক্রিয়ার ধন্মানুমার 

যদি বস্তর নাম হয় তবে যে শব্দ স্পষ্টতর ক্রিয়া প্রতিপাদক তদ্দারা উহার নাঃ 

হওয়া অধিকত্তর সমীচীন, সুতরাং পুরুষকে 'পুরিশয়”, অশ্বকে 'অষ্টা” এবং তৃণৰে 

'র্দন বলাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে, পুরশয়ন-গ্রতিপাদক “পুরুষ শব 

আত্মার নাম হয় তবে উহাকে 'পুরিশয়' বলিলে আরও ভাল হইত এবং এরগে 

্যাপ্তযর্থক অশ ধাতৃৎপন্ন 'অশ্ব'শব স্থলে 'অষ্টা” বা হিংসার্থক তৃদ্ধাতৃৎপন্ন তু? 

স্থলে 'তর্দন” বলাই উচিত, কিন্তু এরপ কেহ বলেন না, সুতরাং পুরুষাদি শব্দ ধাতু 

নছে। 'কার্মনামিকঃ সংস্কার:--এ সম্বন্ধে তুর্গাচার্য্য বলিগাছেন_ব্স 

নাম কর্দনাম তৎ পুনঃ পাচকলাবকাদি, তশ্মিন্ ভবঃ কার্মননামিকঃ সংস্কার! 
ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি 

_. এই আপত্তির উত্তরে শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে_“ঘথা চাপ 
্রতীভারথানি স্থ্তধৈনাস্াচক্ষীরস্িতি। সন্তযপ্রয়োগাঃ কৃতোইপ্যেকপদ্কি 
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ঘথা ব্রততি মুনা জাট্য আট্ণারো! জাগরূকো দবিহোমীতি।” ইহার প্রপঞ্চার্থ 
ুর্গচার্য্য লিখিয়াছেন_-“যৎ পুনরেতদুক্তম--যথ। চাপি প্রতীতার্থানি স্থা- 

সুথৈনান্যাচক্ষীরন্'_ইতি, অত্র ভ্রমঃ__-শবদস্বাভাব্যমেতদ যন্ন তথা সর্বাণ্যাখ্যায়ন্তে 
যথা প্রতীতার্থানি ভবন্তি, ন তত্রাহমপরাধ্যে ভবতঃ নাপি শাস্ত্রম। যথাব- 
স্থিতানাং হি শব্ধানামন্বাখ্যানমাত্রমেব ক্রিয়তে। নাহং শব্ধানাং কর্তা। য এষাং 

প্রযোক্তারস্তানেবোপালভন্ব, নিরাকুরু বা যদি শরোষি। 

আহ--কম্মাৎ পুনঃ কানিচিদাখ্যায়ন্তে লোকে? তদভিধানস্বাভাব্যমেব। 

কানিচিৎ প্রতীতার্থানি কানিচিদপ্রতীতার্ধানি তান্যপি শাস্ত্বেণ গ্রতীতার্থান্যেব 

কর্তব্যানি। এতদেব শাস্ত্রস্ত শান্ত্রত্বং যদ প্রতীতার্থান্যপি প্রকৃত্যা দিন৷ প্রতীতার্থানি 

মবস্তথৈনান্াচক্গীরম্নিতি। “সম্তি' এব 'অন্পপ্রয়োগাঃ  প্রতীতার্থক্রিয়াঃ কেচিং 

কৃত; কৃতপ্রত্যয়াস্তাঃ শব্ধাঃ অপি" 'একপদিকা, একপদপ্রকরণান্তবর্তিনস্তদ্ধন্মাণঃ | 

তদ 'যথা ব্রততি দর্মূনা জাট্য আট্ণারো জাগরূকো দধিহোমীতি”। ব্রততি 

নৃগাতে বল্লী। দমূনা দমমন| বেত্যেবমাদি। অগ্নিরতিথি ব।। জাট্যো! জটাবান্। 
আট্ণার; অটনশীলঃ। জাগরূকে। জাগরণশীলঃ। দবিহোমীতি দর্বব্যা জুহোতীতি 
এবং প্রতীতার্থান্পি ইতি শাকটায়নাভি প্রায় 1” 

যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তদ্দারাই গার্গ্ের এই তৃতীয় আপত্তি খপ্ডিত 
হয়া থাকে । তথাপি ছুইটী খধিসম্প্রদায়ের মতবাদ সুগম করিবার জন্য এ সকল 
কথার সারসম্কলনপূর্ববক কিছু বলা অসঙ্গত নহে। 

স্পষ্টার্থতার জন্ধ ক্রিয়ানুসারে বস্তুর নাম যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে 
যে শব্দ দ্বারা সেই ক্রিয়া স্পষ্তর প্রতীত হইতে পারে তদ্দারা সেই বস্তুর নাম- 
নির্দেশ হওয়! উচিত-_ইহাই গার্গোর তৃতীর আপত্তি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই 

যে, অভিধানস্বাভাব্যহেতু বা লোকপ্রসিদ্ধিহেতু যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে, 
শব্দপরীক্ষকগণ তাহারই বিশ্লেষণ করেন মাত্র। এ কথা স্মরণ রাখ! উচিত যে, 
শবপরীক্ষকগণ শবের প্রযোক্তা নহেন। সুতরাং যে শৰের ক্রিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ 

নহে, শাস্ত্র বা শাস্ত্রী তাহার উপলব্ধি করাইয়াই চরিতার্থ হন। 'পুরিশয়'শব্দের 
পরিবর্তে 'পুরুষ'শবের প্রয়োগ হইল কেন বা 'তর্দন” শব্দের পরিবর্তে 'তৃণ' 
ধবের প্রয়োগ হইল কেন তাহা লইয়া! গার্্য কিছু বলেন নাই, শাকটায়নও কিছু 
বলেন নাই। আমরা কিন্তু যাক্ষের অভিপ্রায়ামুসারে বলিতে পারি-বিচিত্র। হি 

“লাকে শবানাং প্রবৃত্তি?) | 
৭০ 
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(৪) “অথাপি নিষ্পন্নেহভিব্যাহারেহভিবিচারয়্তি প্রথনাং পৃথিবীত্যানথঃ। 
ক এনামপ্রথয়িত্যং কিমাধারশ্চেতি ?” অর্থাৎ বিস্তর সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন নাম লইয়া 

ধাতুবিচার নিরর্থক, কারণ যে বস্তার যে নাম প্রসিদ্ধ, সেই বস্তই সেই নামের অর্থ। 
যেমন 'পৃথিবী' একটা নিষ্পন্ন বা চিরগ্রসিদ্ধ শব্দ, সুতরাং উহাকে আবার প্রথমের 

সম্বন্ধাধীন ভাবিয়! অর্থাৎ প্রথিত বা বিস্তারিত বলিয়া ভূমির নাম পৃথিবী হইয়াছে 
এরূপ বিচারপুর্বক শীকটায়নের 'প্রথনাৎ পুথিবী, বলা সঙ্গত নছে। 

কারণ এরূপ বলিলে উপপন্ন হয় যে, কোন সময়ে অপ্রথিতা ভূমি প্রথিত বা 

বিস্তারিত হওয়ায় ইহার নাম “পৃথিবী” হইয়াছে । পৃথিবীকে যদি এইভাবে 

গ্রথনের সম্বন্ধাধীন করা হয় তাহা হইলে স্বতঃ প্রশ্ন আসিবে__অপৃথিবীকে পৃথিবী 

করিল কে এবং প্রথনকর্তাই বা কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ববক সেই প্রথনকার্ধা 

সম্পাদন করিলেন? বস্তুতঃ কিন্তু প্রথনক্রিয়ার কর্তা বা প্রথনকর্তার অন্য আধার 

উভয়ই অসম্ভব, সুতরাং প্রথনক্রিয়া অলীক। অতএব 'পৃথিবী' শব্দ ধাতুজ নহে। 

ইহাই গার্গের চতৃর্থ আপত্তি । 

ইস্থার উত্তরে শাকটায়নপক্ষে কথিত হইয়াছে_-“্যথো এতমিষ্পন্নেইভি- 

ব্যাহারেইভিবিচারয়স্তীতি, ভবতি হি নিশ্পন্নেভিব্যাহারে যোগপরীষ্টিঃ গ্রথনাং 

পৃথিবীত্যান্ুঃ। ক এনামপ্রথয়িত্যৎ কিমাধারশ্চতযেথ বৈ দর্শনেন পৃথুরপ্রথিতা 

চেদপ্যন্যৈঃ। অথাপ্যেবং সর্ব এব দৃষ্টপ্রবাদা উপালভ্যান্তে।” এস্থলে যথা 

শব বাক্যোপাদানে বুঝিতে হইবে। থা অর্থাৎ যেন প্রকারেণ । যথা শব্দের 

পর 'উকার অবধারণার্থক। শাকটায়নীয় মতের প্রপঞ্চপূর্বক ছুর্গাচধা 

লিখিয়াছেন--“যথো। এতৎ-যৎ পুনরেতছুক্তম্__“নিষ্পন্নেইভিব্যাহারেইভিবিচার- 

স্তী'তি, অত্র ব্রমঃ। যুক্তং তে কুর্বস্তি। “ভবতি হি নিষ্পন্নেইভিব্যাহারে যোগ- 

পরীষ্টিত। যোগপরাষ্টি নাম যোগন্ত পরীক্ষণম্। কথং বাইম্ুৎপন্নঃ সন্নভিধান- 

যোগঃ পরীক্ষ্যেত? তত্র যছুক্তম্_“প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ ক এনামপ্রথয়িস্ত 

কিমাধারশ্চেতি? 1 ন বয়মেব ভ্রমঃ প্রথিতেয়ং কেনচিদতঃ পৃথিবীয়মিতি। 

আহ-__-কথমিয়মপ্রাথতা সতী পৃথিবীত্বমাপেতি 1 উচ্যতে__অথ বৈ দর্শনেন 

পৃথুরপ্রথিতা চেদপ্যন্যৈঃ। দৃশ্যমান! হীয়ং পৃথিবী । তশ্মাদ্ যগ্ঘপ্যপ্রথিত। 

কৈশ্চিদন্তৈস্তথাগীয়ং পূথুদর্শনক্রিয়াযোগাৎ পৃথিব্যেব ।"****" 'অথাপি' চ হর্দি 

ৃষ্টেইপ্যস্তাঃ পৃথুদ্ে বয়মুপলত্যামহে, নম্থু এবং" সতি, সর্ব এব দৃষ্টগ্রবাদ 

উপালভ্যন্তে_ন কেবলমহমেব। যো যদ্ৃষ্ট! ব্রবীতি, স তত্র দোষ এব। 
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তথা সতি দৃষ্টহানং প্রসজ্োত। অনিষ্টং চৈতৎ। তস্মাৎ পূথুদর্শনাং 
পৃবিবীত্যুচ্যেত ৷ 

নিষ্পন্ন নামের প্রকৃতি প্রত্যয় অন্বেষণ করা অগ্যায়__ইহাই গার্গ্যের চতুর্থ 

গাপত্তি। কিন্ত এ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ নাম নিষ্পন্ন বা! প্রবৃত্ত না 

হইলে যোগপরীষ্টি বা যোগপর্য্যেষণা অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগ অন্বেষণ কর! 
কি সম্ভবপর 1 শাকটায়ন বলিয়াছেন__প্রথনাৎ পৃথিবী” এবং সেইজন্য গার্গা 
উপহাসচ্ছলে তাহাকে ছুইটা প্রশ্ন করিয়াছেন__ 

(ক) প্রথমে অগ্রথিত পদার্থ-বিশেষকে প্রথনদ্বারা কে পৃথিবী করিল? 

(খ) প্রথনকর্তাই বা কোন্ আধারে অবস্থানপুর্বক সেই প্রথন-কার্ধ্য 

সম্পাদন করিলেন? 
যাস্ক বলেন_-এরপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক (10195) )। কারণ কাহারও 

দ্বারা পদার্থবিশেষ প্রথিত হউক ব। নাই হউক, এই ভূমিখণ্ডের প্রথন বা বিস্তার 
্রতযক্ষৃষ্ট বলিয়া ইহাকে পৃথিবী বলা হয়। আর পৃথুত্বহেতু ইহাকে পৃথিবী 
না বলিলে দৃষ্টহানি দোষ ছুর্ধবার হইয়। পড়ে। অতএব শাকটায়নের উক্তি নিন্দনীয় 
নহে) 

নিরুক্তে ন্যায়মার্গ অবলম্বনপূর্ববক গার্গীয় প্রশ্নদয় গ্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত 
আৌতমার্গানুসারেও ইহাদের উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে। খথেদের এবং 
বৃহদারণ্যকের ঘোষণান্থুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেছে__“ইন্দ্রে। মায়াভি: 

পুররূপ ঈয়তে |” ( খ ৬৪৭১৮, বু ২21১৯ )। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্যে 

পাওয়। যাইবে। তথায় আম্নাত হইয়াছে_«“স ভগবঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্িতঃ ? 

স্বে মহি্নি।% (৭২৪1১) । 

(৫) “অথান্বিতেইর্থেহপ্রাদেশিকে বিকারে পদেভ্যঃ  পদেতরাদ্ধান্ 

মঞ্চন্কার শাকটায়ন এতে কারিতং চ যকারাদিং চান্তকরণমস্তেঃ শুদ্ধং চ সকারাদিং 

চ।” এস্থলে ছূর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন_“তত্র কেঘাঞ্চিন্নৈরুক্তানাং কৈশ্চিদ্ 
বৈয়াকরণৈঃ সাকং কেধুচিচ্ছবেঘৈকমত্যং কেধাংচিদ্ বৈমত্যস্। তত্র শাকটায়নো 

নৈরক্তাশ্চ গারগ্যবর্জং কানিচিদভিধানান্যনেকৈধাতুভিরম্থবিদধতি, কানিচিদেকে- 
নৈব।.....তন্র যদনেকৈরম্থবিহিতবান্, তদিতরৈ গাগ্যপাণিস্ঠাদিভি ন মৃশ্যতে | 

কিং কারণম? অপ্রসিদ্ধো হি স তেষাং শব্ান্ুবিধানমার্গে! : ধাতুলমুদ্ায়মাত্রমেব 
দামেতি। অতস্তে শাকটায়নমাচিক্ষিপসম্ভ আহুঃ__-অথানব্বিতেইর্থে ইতি। 
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'অনম্বিতেইর্থেইনম্গতে শবেনার্থে_যত্র সংস্কার্্যমাণোহপি শব্োহর্থমনতগন্থং ন 

শরোতি। এবং ধাতুজোইসমর্থে। ভবতি। 'অপ্রাদেশিকে বিকারে' চ। যয়। হি 
-ক্রিয়য়। তদ্ দ্রব্যং প্রদিশ্যতে তদভিধায়কো যে। ধাতুঃ স তদভিধানং বিগৃহামাণ, 

বিকর্তং ন শরোতি ঘত্র তত্র হীয়মানপ্রতিজ্ঞঃ শাকটায়নঃ সর্ববাণ্যাধ্যাভঙ্গানি 
নামান্ত্যুপপাঁদয়িস্তক্নসম্তবে সতি কাশকুশাবঙ্গম্বনমিব কুর্র্ধন্ কিমকরোদিতি? 

'পদেভ্যঃ পদেতরাদ্ধান্ স্চস্কার শাকটায়নয। পদেভ্য আখ্যাতপদেভ্া; 

সমন্তেভ্যোইবয়বানুপাদায় পদেতরাদ্ধান অন্যাংশ্চান্তাংশ্চেতরেতরাখ্যাতপদাবয়বৈ- 

রন্যেশ্চান্দন্যদর্ধং নামঃ সংস্কৃতবান। তদ্ যথ|--“সত্যম* ইত্যেতদভিধান: 
সঞ্চস্কার। কথম্? “এতেঃ কারিতং চ যকারাদিং চান্তকরণমস্তেঃ শুদ্ধ চ 

সকারাদিং ৮। এতেঃ “ইণ গতৌ" ইত্যস্ত কারিত থ্যন্তং রূপং কৃত্বা ততে। 

যকারমাদায় মকারান্তং কৃত! সত্যশবস্ান্তমদ্ধং সঞ্চস্কার, ততো যম ইতি 

ভবতি। অস্তেঃ শুদ্ধং চ। 'অস্ ভূবি" ইত্যেতস্ত শুদ্ধমেব রূপং কৃত্ধা ন কারিতাস্ত 
মিত্যর্থঃ। ততঃ সকারাদিশবরূপং গৃহীত্বা “সং ইত্যেতৎ, “সিত্যম্* ইত্যোতস্য 

শবস্যাদিমকরোৎ। আছ্মর্দং স্ঘস্কার। তত সদ্দিতি ভবতি। অত্র যোহয়মন্তে 

স্তকারং স যকারমধিরোহতি। এবমেতদেকমভিধানং ছয়ো ধাতোঃ সধচ্কার 

সত্যমিতি। অথ কোহর্থঃ? সন্তমর্থমায়য়তি প্রত্যায়য়তি গময়তীতি সত্যম। 

১১১৭ তদেতদকৃতপূর্ববমন্ৈ বিদ্বপ্তিঃ শাকটায়নোইতিপাণ্ডিত্যাভিমানাদকরোং'"। 

তম্মাদতিপ্রসঙ্গদোষোপপন্ত্য। নানেকধাতুজানি নাঁমানি নাপি সর্বান্য।খ্যাত- 

জানীতি।” এ সকল কথার নি্ষ্ষ এইরূপ--শশব যে স্থলে অর্থের অন্থগামী ন! 

হয় এবং ধাতু যে স্থলে অর্থপ্রকাশ না করে সে স্থলে শাকটায়ন একাধিক পদ 

হইতে পদাংশ গ্রহণপূর্রবক অলৌকিক উপায়ে শবের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। 

ইহার উদাহরণরূপে “সত্য'শব্দ উল্লেখযোগ্য । শাকটায়ন “সত্য'পদকে সৎ ও ধ 

এই ছুইভাগে বিভক্ত করিবার পর 'অস্তিপদের অকার দকার ও তকার লইয়া 

র্ণ-বিপর্ধ্য়ের প্রণালী অন্থুমরণপূর্ধক সকারের পর অকার স্থাপন করিয়া “সত 

শবের পূর্ববর্ধ অর্থাৎ সৎ এই অংশের সংস্কার করিয়াছেন। আর ভ্ঞানাথব 

ইণ ধাতুর গ্যস্তরূপ “আয়য়তি' পদ হইতে যকার গ্রহণপুর্র্বক “সত্য' শবের শেষা্ 

অর্থাৎ যকার এই অংশ সংস্কার করিয়াছেন। তাহার মতে সংস্কৃত “সত্য পদ ঘারা 

বুঝিতে হইবে-_যাহা! বি্যমানার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাই সত্য। শব্দকে অর্থের 

অনুগামী করাইবার জন্য এভাবে কেহ কখনও পদের বৎপত্তি দেখান নাই। 



শীকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্যের প্রতিবাদ ৫৫৭ 

শাকটায়ন কিন্ত সমস্ত নামের ধাতুজত দেখাইবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার 

চেষ্টায় পদসংস্কারের এক অপ্রসিদ্ধ এবং অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। 

ইহাই গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি। 
ইহার উত্তরে শাকটায়ন পক্ষে যাস্ক বলিয়াছেন__“্যথে! এতৎ পদেতাঃ 

পাদতরার্দান সঞ্চস্কারেতি যোইনন্বিতেইর্থে সঞ্চস্কার স তেন গর্যঃ, সৈষা 

পুরুষগর্থা ন শাস্ত্রগর্থ! ইতি |” ছুর্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_-“যথে। এতৎ যৎপুনরেত- 

দুকতম_'পদেভ্যঃ পদেতরার্ধান সঞ্চস্কারেতি, অত্র অ্মঃ-__যোইনম্বিতে। 
শকেনানভিধেয়ে অর্থে অননুগতমসন্বদ্ধং “সর্কস্কার সতেন' অসমঞ্জসেনাসম্বদ্ধেন 

দঙ্কারেণ গর্হ্যঃ গর্থণীয়ঃ ন পুনরাচার্য্য।। যোহন্থগমধ্য ধাতৃভিরনেকৈরেকাভিধান- 
গতানর্াস্ততঃ সঞ্যস্কার, নৈব মৌট্যেন। “সৈষা+-.*পুরুষগর্ঠা'*'পুরুষদোষঃ, 
'ন শান্ত্রগর্হা' ন শান্্রদোষঃ।"**অন্থগত এবারে সঞ্চস্কার- শাকটায়নঃ "সম্তমের 
্থমায়যতি গময়তীতি সত্যম্? ইতি। তস্মাছুপপদ্যত এব শাকটায়নমতম্।” 

্কান্দভাষ্যে যাস্কীয় বাক্যটার ছুইপ্রকার যোজনা দুষ্ট হয়। তথায় লিখিত 
শাছে_“যোইনদ্বিতেইর্থে সঞ্চস্কার স তেন অন্যায্যেন গহাি। সৈযা পুরুষত্ত 
শাকটায়নস্য গর্া, ন নায়ামাখ্যাতজব্স্ত |” ইহাই প্রথম যোজনা। দ্বিতীয় 

যোজনাটী এইরূপ-“যোইনন্বিতেহর্থে সঞ্চক্কার স তেন গর্হ্যঃ, শাকটায়নস্ত 

নানধিতেইর্থে সঞ্চস্কার'**। অতোইসাবগর্থাঃ, সৈষ| ভবতঃ পুরুষস্ গরা, ন 
গঠাঃ শ.কটায়ন21” 

প্রথম যোঞজনাটা হগ্য নহে। কারণ শাকটায়নীয় মতানুসারে সংস্কৃত 
মহাশন্ধ এবং তাহার অর্থ যথাযথভাবেই অন্বিত আছে। সংস্কারের সহিত 
শন্দার্থের অত্যন্ত অন্যয়াভাব যে হেয় তাহ! মকলেই স্বীকার করেন। কারণ 

গলে কুম্মাণ্ড! বধূমাতু গঁলে ব্যথা” এরূপ রচনা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে 
শা। স্বন্দস্বামীর দ্বিতীয় যোজনাটা ছুর্গাগার্য্যের ব্যাখ্যান্তুসারিণী। 

ব্যশবের ব্যুৎপত্তিনিরপণের প্রচেষ্টাহেতু এবং 'সত্য'শবের ব্যুৎপত্তি 

শিরপণে একাধিক ধাতুর কল্পনাহেতু গার্্যকর্তক শাকটায়ন উপহসিত হইয়াছেন। 
হাতে যাস্ক বলেন__“সৈষা পুরুষগর্থ! ন শীস্ত্গর্থেতি' । কারণ সঙ্গতভাবে 
একাধিক ধাতু হইতে তথাকথিত রূঢ়শবের ব্যুৎপন্তিনিরপণ দোষাঁবহ নহে। 
ঘঙ্ক এরপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন, কারণ বেদে কোনও কোন তথাকথিত রূঢ় 

শখের ব্যুৎপত্তি একটী বা ততোধিক ধাতুর দ্বারাও সাধিত হইয়াছে। সেইজন্য 
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ু্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_-“অপি চ রূটিশবব্যুৎপত্তি মন্ে্পি দৃষ্ঠতে। যথা 
লক্ষ্য, তথা চ লক্ষণং প্রবপতিতুমর্তি। ইতরথ| হি কন্ তর্লক্ষণ স্যাং। "বা 
সর্পং তৎ সপিঃ ইতি মন্ত্র 'যন্নবমেব নীতং তন্নবনীতমভবৎ' ইতি মন্ঃ (দাধিমধ 
সংস্করণ )*। অপি চ ব্রাক্মণেনাপ্যনেকধাতুজান্যেব কৃত্বা নিরুচ্ান্তে ্্ 

মন্্রাভিধানানি যৎপরিজ্ঞানে চ ফলমুপপগ্ভতে। আহ। 'তদেতৎ ত্তাঙ্ষর, 

হদয়মিতিণ" “হা" ইত্যেকমক্ষরমভিহর্ত্যন্রৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ, দ' 
ইত্যেকমক্ষরং দদত্যন্মৈ স্থাশ্চান্তে চ য এবং বেদ, “যমি'ত্যেকমক্ষরমেতি সব 
লোকং য এবং বেদ । (শতপথ ত্রাণ ১৪।৮।৪।১, বৃ্উৎ ৫1৬।১) ইতি। এবং হরাতে- 

দদাতেরেতে হৃদয়শব্;। তদর্থফলোপপ্রদর্শনার্থং ব্রাহ্মণেনৈবং নিরুক্তঃ। তচ্চ ন; 

* মন্ত্রের এরপ ক্রম এবং পাঠ কোথা হইতে ,গৃহীত হইয়াছে তাহা বল। কঠিন। আর 
কৃ্যভূর্ধেদে আল্াত হইয়|ছে-_প্যন্নবমৈৎ তন্নবনীতমভবদ, ঘদসর্পৎ তৎ সর্পিরতবদ্ যদি 
তর্ঘ্বতমভব৮ (২৩১০ )। মন্ত্রে লিখিত আছে-যগ্ম্মাৎ কারণাদ্ দধ উদধরিগমাণং 

সম্পবমৈম্সবং নৃতনং দ্বপমভব্ৎ তশ্মান্নং চ তন্নীতং চেত্যু্ধতন্ত সারপিগুস্ত নবনীতনাম 
সম্পন্নম্। যগ্থত্মাৎ কারণাদগ্নিসম্পর্কে মতি পিণ্ডো বিলীয়মানোহসর্পৎ প্রহ্থতোহতৃৎ তক্মাং 
সপিরিতি নাম। যম্মাৎ প্রশ্থতশ্য শীতনপাত্রস্থাপনেন তৎ পুনরধ্রিয়ত তদ্বনীভৃতমভবং 
তন্মাদ্ দ্বতমিতি নাম। দ্বক্ষরণদীধ্যোরিতি ধাতো নৈতদ্ রূপং কিন্ত দ্বৃতমিত্যাত্র ধকারমা 

ঘকারাঁদেশঃ1” ছুর্গাচাঁধ্য সম্ভবতঃ এই মন্ত্রই লইয়াছিলেনঃ কিন্তু কালে কালে লিপিকরের 

প্রমাদহেতু ইহীর পাঁঠান্তর ও ক্রমবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াঁছে। 
1 বৃহদারণ্যকোপনিষদে. মঞ্ত্রটার (৫1৩১) ভাগে ভগবান্ শঙ্ষরাচীধ্য লিখিয়াছেন-_"হ- 

নামাক্ষরবিষয়মেব তাঁবদুপাসনমুচ্যতে । তদেতৎ “হৃদয়মিতি নাম ত্রক্ষরমূ। ত্রীগ্ক্ষরাণ্যসোতি 
্্ক্ষরম। কানি পুনন্তানি-'-...? .“হ' ইত্যেকমক্ষরম্, অভিহরন্তি হতেরাহৃতিকর্ণণো| 

ইত্যেতদ্ রূপমিতি যো বেদ যম্মাঁ হৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্েন্দিয়াণ্যন্থে চ বিষয়াঁঃ শবাদয়ঃ স্বং ছং 

কাঁধ্যমভিহরন্তি হাদয়ং চ ভৌজর্থমভিহরতি। অতো! হদয়নায়ে। "হা! ইত্যেতদক্ষরমিতি যো 
বেদাশ্মৈ বিদুষেইভিহরস্তি স্বাশ্চ জাতয়োহন্তে চামদ্প্কাঃ | বলিমিতি বাঁক্যশেষঃ | বিজ্ঞানা 
রূপ্যেণৈতৎ ফলম্।” প্রকাঁশিকাঁয় রঙ্গরামানুজ লিখিয়াছেন-_“বলিমুপহরস্তি তৎ্রতুসায়াদিতি 
ভাঁবঃ1......এবং নামাক্ষরনির্বচনজানাদপীদৃশং বিশিষ্টং ফলং লভ্যতে কিমুত তদুপামনরষ 
হৃদয়স্য স্তুতিঃ কৃতা ভবতি।” বার্ডিককার স্থরেশ্বরাঁচাঁধ্য বলিয়াছেন -_- 

প্যত এবমতো যত্বাছুপান্তং হৃদয়ং সদা। 

হৃদয়াধ্যাক্ষরাণাং চ শ্রত্যোপাপনমুচ্যতে ॥* (বৃহ্দারণ্যকবার্তিক )। 
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পরং প্রমাণম্। তন্মাচ্ছাকটায়নস্তদমুদৃষ্ত সম্যগেব কৃতবান্ যদনেকৈ ধাতুভি- 

রেকমভিধানং নিরুক্তবানিতি।” 
_শাকটায়নকে উপহাস করা গার্গ্ের উচিত হয় নাই। কারণ বেদের 

প্রবৃত্তি দেখিয়া শব্দবিত্বম খধিগণও অনেক শব্দে একাধিক ধাতুর কল্পনা 

করিয়াছেন। বেদাচাধ্য শাকপুণি কর্তৃক তিনটী ধাতুর দ্বারা অগ্নিশব্ের নির্বচন 

শত হইয়াছে । তাহার মতে বর্ণবিকারের প্রক্রিয়ানুসারে গত্যর্থ ইণধাতুর অকার, 

গ্রকাশীর্থক অঞ্জ ধাতুর বা দহনার্থক দহ ধাতুর গকার, এবং প্রাপণার্থক নীধাতুর 

নিলইয়া অগ্নিশব্দের সাধন করিতে হইবে। কারণ এই ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিয়া 

অগ্নিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে । অগ্নি গমনক্রিয়াশীল, রূপের প্রকাশক বা পাথিব 

ব্তুর দাহকারী, এবং দেবোদেেশে হবনীয় দ্রব্যের বহনকারী--এইজন্য শাকপুণি 

রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অতএব একাধিক ধাতুর দ্বারা কোনও 

পদের নির্বচন করা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে বা প্রথাবিগহিতও নহে। 
বেদে “সতীয়ম্*সতিয়ম্, এবং “সত্যম্, এই তিনটী সমানার্থক পদের বিশ্লেষণ 

দিত হইয়াছে ছান্দোগ্যে শ্রত হয়--“তানি হ বা! এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়- 

মিতি, তদ্ যৎ সং তদমৃতমথ যৎ তি তত্বত্ত্যমথ যদ্যং তেনোভে যচ্ছতি, যদনে- 
নোভে যচ্ছতি তম্মাদ যমহরহ্র্ধা এবংবিৎ স্বর্গ. লোকমেতি 1৮ (৮৩।৫)। ইহার 
তায়ে শঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেন--“সকারস্তকারো যমিতি চ। শকারস্তকারে 

উচ্চারণার্থোইনুবন্ধঃ, হৃস্বেনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দেশাৎ তেষাম্।*"যৎ সং 
মকারস্তদমূতং সদ্ত্রক্ম। অমৃতবাচকত্বাদমূত এব সকারস্তকারাস্তো নিদ্দিষ্ট;। 

অথযংতি তকারম্তন্মত্ত্যম। অথ যদ্ যমক্ষরং তেনাক্ষরেণামৃতমর্ত্যাখ্যে পূর্বে 
উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিযময়তি বীকরোতি আত্মনেত্যর্থ;।৮ আনন্দগিরি. 

ধস্থলে বলিয়াছেন_-ব্রাঙ্গণঃ সত্যমিতি নাম তস্য যন্নির্ধচনং কৃতং তস্য 

প্রয়োজনমাহ.****' 1৮ বৃহদারণ্যকে আয়াত হইয়াছে_-“দেবাঃ সত্যমেবো- 

পাতে তদেতত ব্র)ক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং 

ধমিত্যেকমক্ষরম্ *.*1৮ (৫101১) ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন--. 

'কানি তান্কক্ষরাণীত্যাহ স ইত্যেকমক্ষরম্। তীত্যেকমক্ষরম্। তীতীকা রাম্ুবর্থো 
নি্দেশার্থঃ। যমিত্যেকমক্ষরম। তত্র তেষাং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সকারযকারৌ 
সত্যম্... 1” অতএব “সত্য'শঙের নির্বচনে শ্রুতির প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই 

শাকটায়ন তম্মধ্যস্থিত অক্ষরব্রয়ের ধাতৃৎপর়ত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং 'সত্য'শবের 
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ব্যুৎপত্তিনিরূপণ তাহার সম্পূর্ণ বুদ্ধিমাত্রোপ্রেক্ষিত নহে। মনে হয়, গার্গার 
কথায় শ্রুতার্থ পরিত্যক্ত হওয়ায় যাস্ক তাহার প্রতি কর্কশধী হইয়াছেন। 

(৬) “তথাপি সত্বপূর্ধ্বো ভাব ইত্যাহুরপরম্মাদ ভাবাং পূর্ববস্য প্রদেশে। 

নোপপ্ত ইতি তদেতন্নোপপছ্তে ।” ছুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন _“অথাপি অয়মপরে| 
দোষঃ প্রসজ্যেত। কতমঃ? 'ত্বপূর্ধ্বো ভাব ইত্যাহুঃ অভিযুক্তান্তদিদ; 

ূর্বমস্মাৎ সোহয়ং সত্বপূর্ধবঃ। কিং কারণম্? সত্বাশ্রয় এব হাসৌ। ত্র 
সতি 'অপরম্মাদ্ ভাবাঁৎ অপরকালীনেন ভাবেন ক্রিয়া 'পূর্বস্ত' পূর্ববোংপরস্ 

সত্বস্য “প্রদেশ? প্রদেশনং সংজ্ঞাপ্রতিলস্তো৷ “নোপপদ্যতে' । কিং কারণন? 
উৎপত্তিসহভূতা হি সা। স্বেনাভিধানেন ক্রিয়ানিরপেক্ষেণাভিসম্বদ্ধমেব দ্রণা- 

মুৎপদ্ঠতে নিঠ্যসম্বদ্ধৌ হি শব্দার্থাবিতি। 'তদেতৎ' সর্ব্রথ। সর্ব্বাণ্যাখ্যাভঙানি 
নামানীতি শাকটায়নমতং 'নোপগদ্যতে' তদন্ুপপত্তাবম্মৎপক্ষমিদ্ধিঃ কানি চিদাখ্যা- 

জানি নামানি কানিচিদনাখ্যাতজানীতি।” অভিপ্রায় এইরূপ- প্রথমে বত 
এবং তারপর ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কারণ ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। শাকটায়নের মতে 
উত্তরকালভাবিনী ক্রিয়া দ্বারাও পূর্ব্বোৎপন্ন বস্তুর নামকরণ হইয়া থাকে। ইহ! 

কিন্তু অসম্ভব, কারণ বস্তুর নাম বস্তুর সহভূত। সুতরাং বলিতে হইবে, উত্তরকাল- 
ভাবিনী ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ ন! রাখিয়াই বস্তুৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নাম উংপঃ 

হইয়া থাকে। এরূপ না! বলিলে শব্দার্থের সম্বন্ধ অনিত্য হইয়া পড়ে। 
অতএব সমস্ত নামের ধাতুজত্ব কল্পন! করা অসম্ভব। ইহাই গার্গের মেষ 

আপত্তি। 

শাকটায়নপক্ষে ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে--“যথো. এতদপরম্মা? 

.ভাবাৎ পূর্ববস্ত প্রদেশো নোপপগ্ঠত ইতি পশ্ঠামঃ পূর্বেবোৎপন্ানাং সত্বানামপরপ্মা? 

ভাবাদ্ নামধেয়প্রতিলন্তমেকেযাং নৈকেষাং যথা বিষ্বাদো লম্বচূড়ক ইতি। বি 

ভরণাস্বা৷ ভেদনাদ্ধা।” ছুর্গাচার্ধ্য লিখিয়াছেন_-“যৎং পুনরেতছুক্তম্--'অপরশ্মা?- 

ভাবাৎ পূর্বস্থয গ্রদেশে! নোপপপ্যত ইতি', অত্র. জ্রমঃ _ পশ্ঠামঃ পুর্ববোংপন্ান! 

সত্বানামপরম্মাদ_ ভাবান্নামধেয়প্রতিলন্তম”। অপরম্মাদপরকালীনাদপি সতো 

ভাবাং। “একেযাম্। “ন একেযাম্। তদ্ “যথা” বিশ্বাদে! লম্বছড়ক ইতি । 

পশ্াৎকালীনয়াপি চূড়ালম্বনক্রিয়য়া ভবিষ্কতা যোগেন বিশ্বাদনক্রিয়য়া ? 

ূর্বেবাংপননস্ত সহ্য নামধেয়গ্রতিলন্ত উপপ্ঠমানো দৃষ্ং। ক চান্যাত্র নোগপঞ্ঠত 

তব যহুক্তম্--“অপরস্মাদূভাবাং, ূরবস্ত প্রদেশো নোপপগ্ঘতে' ইতি। এতাদে 
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কান্তিকত্বাদযুক্তম। উপপদ্ভত এব কেষাঞ্চিদিতি। 'বিন্বং ভরণাদ্ বা ভেদনাদ্ বা, । 

ভূত: হি তদ্ ভবতি বীজানাম্, বিভন্তি বা ছুতিগ্ষাদৌ ভক্ষ্যমাণং জনম্। ভেদনাদ্ 
বা ভিগ্ঠাতে হি তদবশ্যং ভক্ষণায়েতি ।” 

ভূত ক্রিয়া দ্বারা এবং বর্তমান ক্রিয়া দ্বারা নামকরণ হইয়া থাকে, 

যেমন_সোমযাজী এবং বাচক। কিন্তু ক্রিয়ার পূর্ব্বে তদ্দারা বস্তুর নামকরণ 
সন্তব। এইরূপ চিন্তাবশভঃ গার্গ্ের আপত্তি উঠিয়াছে। ইহাতে যাক্ক বলেন__ 
উত্তরভাবিনী ক্রিয়া দ্বারাও নামকরণের প্রথা দৃষ্ট হয়, যেমন-_নবাগত শিশুর 

'বিপবাদ'-নাম বা ভবিষ্যতে লঙ্বী চুড়া হইবে বলিয়া শাগ্ডিলসম্প্রদায়ে সগ্ঠোজাত 
শিশুর 'লম্বচড়ক-নাম। 

আমাদেরও মনে হয়, 'ভাবিনি ভূতবছুপচারঃ এই ন্যায়বশতঃ এরূপ প্রথ। 
গ্র্ভিত হইয়াছে। এমন কি, এই ন্যায়ানুসারে ভগবতী শ্রুতিও পরভাবিনী 

বিয়া দ্বারা পৃর্ধজাত বস্তুর ব্পদেশ করিয়া! থাকেন, যেমন__“পুরোডাশকপালেন 
ভুঘানপনয়তি” । এস্থলে ভবিষ্যৎপুরোডাশের সম্বন্ধামুদারে কপালবিশেষকে 
পুরোডাশকপাল বলা হইয়াছে। অতএব যাহা শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসম্মত তজ্জম্য 
শাবটায়ন অনুযোজ্য হইতে পারেন না। 

সমস্ত নামের ধাতুজত্ব লয় গা্য-শ(কটায়নের মধ্যে মতভেদ ছিল সত্য, 
কিন্ত শাকটায়নকে সমর্থন করিবার জন্য নৈরুক্তদের এত নির্বন্ধ কেন? ইহার 
উর ছূর্গাচাধ্য লিখিয়াছেন__“শিষ্বুদ্ধিবৃদ্ধার্থমেতদুক্তম। কথং নাম ব্যুৎপন্নবুদ্ধি? 

শিয্যাই প্রতিবুধ্যমানঃ . সর্ধতোমুখানেব  লৌকিকবৈদিকাঞ্থবদানিক য়াদিতি 1 
মর্বণ্যেব হি ব্যাকরণানি নিরুক্তানি চ বেদাঙ্গ হাবিশেষাৎ প্রমাণানি। 
ত্ষামেব ফঙ্মিদং কচিদসাধ্বিত্যেতদশক্যং বক্তুম্মিতি।” অতএব বুযুৎপনত্ববাদী 
মুণিদের ব্যাকরণান্থুদারে অন্যান্য ব্যাকরণেও যাহাতে সমস্ত নামের ধাতুজন্থ 
দশিত হয়_সেই অভিপ্রায়ে মহধি যাস্ক পূর্বেবোত্তরপক্ষসন্থদ্ধ গার্গা 
শাকটায়নীয় মতবাদদ্বয়ের গ্রপঞ্চপুর্বক শাকটায়নীয় সিদ্ধান্তের অনবদ্যাতা 
দেখাইয়াছেন। ইহা! কেবল আমাদের অনুমান নহে । তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন 

'অথাগীদমন্তরেণ মন্ত্রেবর্ঘপ্রত্যয়ো নন বিদ্যাতে, অর্থমপ্রতিযতো নাত্যন্তং 

নষ '্বারোদোশঃ, তদ্দিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্ কাৎন্স্যং স্ার্থসাধকং চি &1% 
(০৯৯৬৮ টিটি 
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ইহাতে দুর্গাচার্য লিখিয়াছেন__“মন্ত্েধু''যঃ সমস্তার্থস্তম্মিন প্রত্যয়ে 

বিশেষাবধারণং ন বিদ্তে.**। অগীদং শাস্্রমন্তরেণ পদার্থে প্রত্যয় নাস্তি।... 

পদার্থশ্চ পদলক্ষণম। পদার্থসন্িয়োগেন হি ব্যাকরণে পদানাং প্রকৃতি- 

প্রত্যয়াদীনি লক্গণানি ব্যাদিশ্যান্তে। যত এবমতঃ “অর্থমপ্রতিষতো৷ নাত্যন্ক 

স্বরসংস্কারোদদেশঃ । অর্থমপ্রতিযত?-*"'"অনবধূতার্থস্ত'"*নিশ্চয়েন'"'স্বরাবধারণ 

সুস্কারাবধারণং চ নাস্তি'"* | কিং কারণম্? ন হানবধৃতার্থ; স্বরসংস্কারাববধারয়িতু 

শরুয়াং।: অর্থবশেন হি স্বরসংস্কারাববতিষ্ঠেতে * | “তদিদম্'* নিরুকতশান্ 

£বিষ্যাস্থানম্৮  এতদধীনত্বাদর্থপরিজ্ঞানস্য ।  অর্থবশগতাচ্চ স্বরসংস্কারয়োরিদ 

'ব্যাকরণন্ত' 'কাৎন্স্যং কৃতস্ভাবং করোতি."**** | ব্যাকরণে হি স্বরসস্কারৌ 

চিন্তোতে। তন্মাদপরিসমাপ্তমেব তাবদ্ ব্যাকরণং যাবন্লিরুক্তং নাধিগতমিতি। 

ন হনৈরুক্তোহ্থমবধারফ্মিতুমলং নানবধৃতার্থ: স্বরসংস্কারতত্বং বিজানীয়াদিতি। 

আহ--নম্্ ব্যাকরণস্য কাতন্স্যমেতৎ করোতীত্যুচ্যমানে তচ্ছেষভৃতমেবৈতদুণা- 

দিবং, ততশ্চ বিদ্যাস্থানত্ম্য বিরুধ্যতে-_ইতি। নেত্যুচ্যতে। শ্বার্সাধক: 

চ”। স্থার্থাজহদ্ত্ত্া হোতদমুষঙ্গতো ব্যাকরণকৃৎন্নতাং করোতি যথ! 

লোকে স্বার্থমপরিহায় কশ্চিং পরাম্ুগ্রহং করোত্যেবম্। যৎ পুনরেতহুক্তমু" 

দিবদিতি, তে হি তত্রান্তর্তা এব। 'উপাদয়ো। বন্ুলম্ঠ ইত্যু্তং ন পু 

নির্ঘটবে বহুলমিতি।” স্বন্দস্বামীও বলিয়াছেন__“ইদং শাস্্মন্তরে যত্য নায় 

যদাখ্যাতজত্বং তস্য তত প্রয়োজনং নাবসীয়তে। অপি চেদমস্তরেণ মন্ত্েবর্থগ্রত্যয়ো- 

ইর্থাবগমে! ন বিছ্াতে,.''অর্থং চাগ্রতিযতোইনবগচ্ছতো যোইয়ং ব্যাকরণে 

সংস্কারয়োরুদ্দেশ উপদেশ এষোহপি নাত্যন্তং ভবতি।” অতএব নিরুক্ত এব। 

ব্যাকরণ এই দুইটা বেদা্গ-শান্ত্র পরস্পর সন্বদ্ধ বলিয়া শাকটায়নীয় ব্যাকরণ? 

হায় যাহাতে অগ্ান্ত ব্যাকরণেও উপাঁদিস্ত্রদ্ধারা বাঁ উহনদ্ধারা সমস্ত না 

প্রকৃতি প্রত্যয় উপদিষ্ট হয় তজ্জন্যই মহষি যাক্কের আগ্রহাতিশয় বুঝিতে হইবে। 
মিরার হার

লে 
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 স্দ্থারী বলিয়াছেন__প্রস্করাত্যাংযু্তা শন; কচিদরধে সাঃ কচিদসা 

অশ্ব ইতি নিধনে সাধু নশ্বে। 



বুৎপত্তিবাদ ক্সতিসম্মত, অব্যুৎপত্তিবাদ সুত্রকারদের 
ুদ্ধিমাত্রোতপ্রেক্ষিত। 

পূর্বে অব্যুৎপত্তিবাদীদের ছুইটা সম্প্রদায় ছিল। তত্মধো প্রথম সম্প্রদায় 
বলেন--পাঁচক যখন পাক না করিয়া নিদ্রিত থাকে তখনও তাহাকে পাচক বলায় 

'পাচক'শব্দের প্রকৃতি প্রতায়লভ্য অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে, স্ৃতরাং 

বৃৎগভায়ান্ত পাঁচকাদি শব্দও উপাদিপ্রতায়ান্ত শব্দের ম্যায় রূট।” সম্ভবতঃ 

বধ কাতন্বগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। সেইজন্য বোধ হয়, সম্প্রদায়ের 

ধার] কল্পনা করিয়। সর্ববন্মার সম্বন্ধে কাতন্বৃত্তিকার ছুর্গসিংহ বলিয়াছেন__ 

বক্ষািবদমী বূঢ়াঃ কৃতিন। ন কৃতাঃ কৃতঠ | অতএব এ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অবুযুৎ" 

পন্তিবাদের চরমাবধি | 

এ সকল কথার উত্তরে বৃযুৎপত্তিবাদীদের মধ্যে শাকটায়নমভাবলম্বিগণ 

ৰলন, নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিতে পাকের যোগ্যতাহেতু তাহাকে পাচক বলা হয়। 

নুতরাং পাচকশব্ধের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের লক্ষণে কিছুমাত্র অতিব্যাপ্তিদোষ 
কল্পনীয় নহে । নবীন কাতন্থদের মধ্যে এ মতবাদ অনুম্থত হইয়াছে। সেইজন্য 

রিলাচনের পঞ্জীতে লিখিত আছে-__“্নত্যং যদ। ক্রিয়ামসৌ কৃতবান্ তদ। 
কর্ঠেতি, অধুনাহপি তদর্থস্থৃতিবিজ্ঞানমিত্যাদোষ;। তথা করিয্যন্পি ক্রিয়ায়াঃ 
নার্ভব তথোপচারাৎ। অথব| ভূতভবিষ্ৎক্রিয়াম্থ যোগাতামধিকৃত্য তথোচ্যতে, 

ঘধ|-লোকেইপচন্নপি সৃপকারঃ পচনযোগ্য তয়। পাচক ইত্যুচাতে।” (চ২২০)। 

হার ব্যাখ্যায় স্ুষেণ বিদ্াভৃষণ বলিয়াছেন-_-“কৃতে। যোগ্যতায়াং শক্তিরিতি 

গক্ষমবলম্ব্যাহ--অথবেতি।” 

দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছুই ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে একটী অতিপ্রাচীন, অপরটা 

শনভিগ্রাচীন। অতিপ্রাগীন সম্প্রদায়ের মতে গার্যমুনি শব্দের ছুইটী বিভাগ 

কনা করিতেন_যৌগিক এবং রূঢ। তাহার মতে যোগর্ঢ ব| যৌগিকবাঢ 

শকসমূহ রূঢ় | সান্কেতিক। কারণ তন্মতে উপাদিব্যবস্থা ও উহনপ্রক্রিয়া 

মশাস্্ীয়। কিন্তু অনতিপ্রাচীন সম্প্রদায়ে নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ নামক 

ন্দো্গদ্বয়ের বিরোধ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে উপাদিনিষ্পন্ন শব্দের বা উহিত 

শকের শাক্ত্রীযত্ব গা্যের গ্যায় একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই। সেইজগ্য ব্যাপ্রন্থৃতির 

ফ্লাকবার্তিকে স্মৃত হইয়াছে-_-“নৈগমরূটিভবং হি সুসাধু। 



৫৬৪ .. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটম্য চ তোঁকম্। 

হন পদার্থবিশেষসমুখ প্রত্যয়তঃ গ্রকৃতেশ্চ তদুহম্॥ 

ইহার ব্যাখ্যায় মহাভাত্তকার .. পতগ্জলি বলিয়াছেন_“নৈগমান্চ রূটিভবা 

শ্টৌণাদিকাঃ সুমাধবঃ কথং স্থ্যঃ1 নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে'। নাম খন্বপি 

ধাতুজমেবাহু নৈুক্তাঃ। 'ব্যাকরণে শকটস্ত চ তোকম্* । বৈয়াকরণানাং চ 

শীকটায়ন আহ-_ধাতুজং নামেতি। অথ যন্য বিশেষপদার্ধে ন সমুখিতঃ কথং 

তত্র ভবিতব্যম? বন বিশেষপদার্থসমুখং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতে তদুহাম। 

প্রকৃতিং দৃষট। প্রত্যয় উহিতব্যঃ, প্রতায়ং চ ষ্ট। প্রকৃতিরূহিতব্য। ৮ (৩১ 

মহাভাত্য )। ব্যাত্ভূতির মতে উহু নিশ্চয়ই কর্তবা, কিন্তু নিশ্চয়ই কর্তব্য বলিয়। 

গাবী গোণী গোতা। গোপোতলিকা প্রভৃতি অপশব্দেও কি উহন কর! কর্তন? 

এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া পতঞ্জলি স্বততপ্রণোদদিত হইয়। পুনরায় 

বলিলেন 
| 

“সংজ্ঞানু ধাতুরপাণি গ্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। 

কাধ্যাদ্ বিদ্যাদনৃবন্ধমেতাচ্ছাস্্মুণা দিষু ॥৮ (৩৩১ )। 

'সংজ্ঞান্ অর্থা সাধুতেনাভিমতান্থ স্ঞান্থ। গ্লোকের নি্্ষ এইরূপ-যে শব্দাঃ 

সাধুবেন গ্রসিদ্ধান্তেু সংজ্ঞাশাকেযু প্রকৃতি প্রতায়কলপনয় সহঃ কর্তৃব্যো নান্তও, 

তত্র ধাতুরূপাণি কল্পধিতব্যানি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে কল্পধরিতব্যা ইতি শেষঃ। 

কার্ধ্যাদ গুণাভাবাদিকাদ্ বিদ্যাজ, জানীয়াদুবন্ধং ককারাদিকম। এতদনন্তারাঞ্ 

শান্্রমুণাদিঘু। শান্ত্রোপনিবন্ধনত্বাচ্ছান্ত্রবিষয়ত্বাদ্ বা শীস্ত্রমিত্যুক্তম্। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন_ব্যুৎপত
্তিবাদ ও অবু[ুৎপত্ভিবাদ লইয়। 

গ্রাচীনাদর 

মধ্যে এপ বাদবিসংবাদ কেন? মনে হয়, পুরাকনের শব্দপারায়ণে ব্রার 

শবনিন্মাণম্..” ইত্যাদি স্ায়াম্থুলারে প্রতিপদপাঠক্রমে সমস্ত নামের ধাতৃযোগিহ 

উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং তারপর কালক্রমে ধারণাঁশক্তির হাসবশতঃ সামান্যবিশেষ 

লক্ষণা্িত স্ুত্রাত্মক ব্যাকরণের উদয় হইলে প্রাটীনদের সহিত তুলনা করিয়! 

তাংকালিক লোকেরা বলিতেন__ 
শাপলা 
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* তোৌকশষের সাধারণ, অর্থ পুত্র বা অপত্য। এখানে তোকশব্দ্ারা যুবাপত বা 

গৌত্রাপত্ বুঝিতে হইবে। কারণ শৃকটের পুত্র শীকটি শাকটায়ন নহেন। 



ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাঁণিগ্ঠাদির মভীমভ ৫৬৫ 

“ঝষয়োহগুযুপদেশস্ত নান্তং যাস্তি পৃথকৃত্বশঃ | 

লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যাস্তি বিপশ্চিতঃ ॥৮ 

বস্তুতঃ কিন্তু এই সকল স্ত্রাত্বক নবীন গ্রন্থের কৃদধিকারে প্রাচীন শব্দপারায়ণের 
আনেক শব্দ চালনীন্যায়ে গৃহীত হইলেও বহুশব সুত্রারঢড না হওয়ায় সুত্রকারগণ 

বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ রাখেন এবং এ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইবার 
চন্য পৃথক্ পৃথক্ অপবাদ সূত্র করিলে পাছে পূর্বের ন্যায় গ্রন্থগীরব হয়, সেই 
হেতু তাহার! উহাদিগকে রূঢ় সান্কেতিক বা অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক বলিয়া নির্দেশ 
করেন। শাঁকটায়নের ন্যায় প্রাচীন মতাঁবলম্বীদের নিকট ইহ1 অসহ্য হয়। ম্বৃতরাং 

হারা ইহার প্রতিবাদপুর্বক বলিতেন--“সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানি।” 

নবীন সম্প্রদায় গ্রথমে গার্গ্ের ম্যায় একথা স্বীকার করেন নাই। পরে তাহাদের 

গধ্যও নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ এই দুইখানি বেদাঙ্গের এক্য রাখিবার উদ্বোশে 

উগাদিসিদ্ধ শব্দসমূহের সাধুর অভ্যুপগত হয়। 

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিন্যাদির মতামত । 

যাক্ষের পরবন্তী বৈয়াকরণদের মাধ গার্গ্য-শাকটায়ানের মতামত কতদূর 
অনুশ্থত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার বিনরণ দেওয়। অপ্রাসঙ্গিক নাহ । ব্যাকরণের 

যে সকল গ্রন্থ এখন বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে পাণিনির অষ্টকই গ্রাসনতম, সুতরাং 

গণিনির মতামত প্রথমে দেখা আবশ্যক । 

পাণিনি বলিয়াছেন_-“অর্থৰদধাতুরপ্রত্যয়ঃ গ্রাতিপদিকম্” (১২৪৫ )। 

ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রসরম্ষতীর তত্ববোধিনীতে লিখিত আছে _“অব্যুৎপন্তি- 

পক্ষম্ত চেদমেব জ্ঞাপকমিতি প্রাঞ্চ১” | মহামহোপাধ্যায় শিবদন্ত শর্মা 

লিখিয়াছেন-__“অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ*** ইতি স্থত্রং কৃতবতঃ অতঃ কৃকমিকংস""" 

(৮৩1৪৬) ইতি স্তরে কমেঃ পৃথক “কংস' গ্রহণং চ কুর্ববতঃ পাণিনেস্তবাৎপত্তিপক্ষ 
এবাভিমতঃ।” (নিরুক্ত ৫৬ পৃ, দাধিমথ সণ)।” শেষাংশের তাৎপর্য্য এইরূপ 

'শাকটায়নের “বৃত্বদিহনিকমিকধিভ্যঃ সঃ” (৩৬২) এই ওণাদিক স্ৃত্রান্থসারে 
'কমি'ধাতু হইতে 'কাঁস' শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও অগ্টাধ্যায়ীর “অত কৃকমিকংস-*” 

(৮৩৪৬) স্থৃত্রে কমি'ধাতুর পর পৃথগভাবে পুনরায় কংস'শব্দ গৃহীত 



৫৬৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

হওয়ায় বুঝ! যায় যে, পাণিনি মুনি কংস'শবের ধাতুমূলকতা অস্বীকারপূর্ববক 
উহাকে রূঢ় বা অব্যুৎপন্ন বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে। 
ব্যাকরণের সুত্রান্থুসারে গুণবৃদ্ধির কার্য্য উল্লজ্ঘনপুরর্বক “কংস+ এবং পরশু" শব 
হইতে “কংসীয়' ও 'পরশব্য' এই শব্দদ্য়ের সাধুত্ব অভ্যুপগত হওয়ায় প্রত্যয় 
লুক্শ্ন,লুপঃ” (১১৬১) স্ুত্রের উপর কাত্যায়ন বান্তিক করিয়াছেন__একংসীয়- 
পরশব্যয়ে। বিশিষ্টনির্দেশাৎ সিদ্ধম্” এবং ইহার ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 
_-“কমেঃ সঃ কংসঃ, পরান্ শৃণাতীতি পরশুরিতি। নৈষ দোষঃ। উপাঁদয়োই- 
ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি |” এস্থলে কৈয়ট লিখিয়াছেন__“অতঃ কৃকমিকংস- 

কুন্তেতি কংসশবন্য ভেদেনোপাদানাৎ কচিদ গুণাদয়ো বুযৃৎপত্তিকার্ধ্যং ন লন 

ইত্যর্থ;।” উপাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের রূঢ় লইয়া কাত্যায়নের নানাবিধ বারিক 

আছে, যেমন--“উগাদযোইব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকাঁনি” ( ৩৪1৭৭, ৭।১২.,*), 

“তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃঠ (৭1১1২), প্উণাদিপ্রতিষেধশ্চ” (৮২৭৮) ইত্যাদি 
এবং পতঞ্জলিও বলিয়াছেন_-“অত্র পাণিনিরব্যুৎপন্নঃ” ইত্যাদদি। এপ 
অবস্থায় পাণিনির অব্যুৎপত্তিপক্ষতাই উপপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য ৩1৩১ 
সৃত্রীয় শবেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন--“নৈরুক্তব্যাকরণে শাকটায়নম্চ স্ধং 
নাম ধাতুজমাহেতি। তে ব্যুৎপন্নত্ববাদিনঃ। এবং চ পাণিনি নঁ তদ্বুৎপনতব- 
বাদীতি স্পঞ্টমেবোক্তম।” তবে আমাদের মতে পাণিনিকে পুর্বেবাক্ত গ্রথম 
সম্প্রদায়ের হ্যায় সম্পূর্ণ অবুযুৎপনত্ববাদী বলাও সঙ্গত নহে, কারণ তিনি নানানিধ 

কৎস্ৃত্র প্রণয়নপূর্ববক কৃংপ্রত্যয়াস্ত শব্দের ধাতুজত ও সাধুত্ব দেখাইয়াছেন। 
এদিকে আবার পাণিনিমুনি গণাদিক শব লইয়! গার্গ্ের ন্যায় শাকটায়নকে 

একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ তাহার অষ্টাধ্যায়ীতে সুত্রিত হইয়াছে__ 
“উণাদয়ো বছলম্” ( ৩/৩।১ ), “ভূতেহপি দৃশ্যাস্তে” (৩৩২), “ভীমাদয়োহপাদানে" 

( ৩1৪1৭৪ )) “ভবিষ্যুতি গম্যাদয়?” (৩1৩1৩ ), “তাভ্যামন্যতোোণাদয়১” (৩৪1৭৫), 

ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, কখনও কখন শাকটায়নের ওণাদিকসৃত্র তন্বত: 
পাঁণিনীয় কৃংস্ৃত্রে অনুস্থত হইয়াছে। ইহা অনুমান নহে, কারণ হস্ত” গর্ত? “দন্ত 
প্রভৃতি শব লইয়া শাকটায়নের “হসিমৃগ্রি্থামিদ মিলুপুধুবিভ্য স্তন্” (উণ ৩৬৬) সূত্র 
এবং পাণিনির “তিতুত্রতথসিস্থসরকসেষু” চ (৭1২৯) সুত্র দেখিলে আমাদের উক্তি 

সমধিত হইবে । এতদ্ব্যতীত অনেক ওণাদিক প্রত্যয়ও অষ্টাধ্যায়ীর কৃংসৃত্রে 
প্রবেশ করিয়াছে। 'গণযয়ন্ত' “মওয়ন্ত” 'স্পৃহয়াষ্য 'গৃহয়াষ্য” 'গদয়িতু+ 'স্তনয়িতং 



বুৎপত্তিপক্ষে পাণিগ্যাদির মভবাদ ৬৭ 
'অনাময়িত, * প্রভৃতি শব্দই ইহার প্রমাণ। কারণ শাকটায়নের “তৃড়বহিবসি- 
তাসিসাধিগণ্ডিমডি-**” “শ্রদক্ষিম্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ” “স্তনিহৃযিমুষিগদিমদিভ্যো 
নেরিদ্৮৯ প্রভৃতি ওণাদিক স্থত্র হইতেই অষ্টাধ্যায়ীর “অয়ামস্তাবায্যেতি ফু” 
(৬৪৫৫) প্রভৃতি সুত্রে পাণিনি মুনি 'ঝচ, (অন্ত), "আফা ইত, প্রভৃতি 
প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল দেখিলে তাহার বুাৎপত্তিপক্ষত! অত্যন্ত 
স্থগিত থাকিতে পারে না। কিন্তু ৩৩1১ সুত্রের শবেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন 
_ভিতে' (৩২৮৪) ইতি স্ুত্রস্থং ভাস্তং ব্যুৎপত্তিবাদিব্যাকরণান্তরীয়রীত্যা। 
অবু[ংপন্নত্ববাদিপাণিনিমতে তু নতদিতি বোধ্যম্।” (৮০৭__-৯ পৃণ )। তথাপি 
আমাদের মনে হয়, ওণাদিক শব্দের বুৎপন্নত্ব লইয়া শাকটায়নকে পাণিনি মুনি 
একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ__ 

(১) অগ্টাধ্যায়ীতে সুত্রিত হইয়াছে_-উণাদয়ো বনুলম্” (৩৩১) এবং 
পাণিনির সাক্ষাৎ-শিষ্য ব্যাত্রভৃতি তছুপরি বান্তিক করিয়াছেন-- 

“বাহুলকং প্রকৃতেস্তমদৃষ্টেঃ প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্। 

কাধ্যসশেষবিধেশ্চ তদুক্তং নৈগমরূটিভবং হি স্ুুসাবু। 
নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্। 
যন্ন পদার্থবিশেষসমুখং প্রত্যয়ত? প্রকৃতেশ্চ তুস্থাম্॥” 

এমন কি উহনের প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্ পতগ্রলিও বলিয়াছেন-_ 
“সংজ্ঞানু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। 

কাধ্যাদ্ বি্ভাদনুবন্ধমে তচ্ছান্ত্রমুণাদিষু ॥৮ (৩1৩1১ ভাষা )। 

ব্যুৎপত্তিপক্ষ যদি পাণিনির অত্যন্ত অনভিপ্রেত হয় বা গার্গোর শ্যায় যদি 
তাহার উণািপ্রকরণের অশাস্ত্রীয়ত্বই অভিমত হয় তাহা হইলে এ নুত্রই বা কেন, 
আর সম্প্রদায়বিদগণের এ সকল অবান্তর কথাই বা কেন! 

(২) অগ্ঠাধ্যায়ীতে সুত্রিত হইয়াছে_-“ভৃতেইপি দৃশ্যান্তে” (৩৩২)। 
ইহা একটী উণাদিসক্রান্ত সুত্র। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন__“ভাতে 
কাল 1 উপাদয়ঃ প্রত্যয়। দৃণ্তান্তে।” কেহ কেহ বলেন, ইহাতে উাদি শান 

১ টা শশা শিট শশী তপতি ৩ 

% নামি শব ধথেদে পাওয়া যায়। | টা আল্লাত হইয়াছে_ 

“হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহব! বাঁচঃ পুরোগবী। 

অনাময়িত্ভ্যাং তা তাভ্যাং ত্বোপস্পৃশামসি 
(৮1১1২৫1৭ বা ১০।১৩৭1৭)। 



(৬৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

অস্্যুপগত হয় নাই, কারণ সুত্রটার দ্বারা পাণিনি বলিতেছেন__ভূতে কালে 
হুাণাদয়ঃ প্রত্যয় দৃশ্যান্তে ন চোচ্যন্তে। ভাল, উপাদিপ্রকরণ যদি অশাস্থীয় 

হয় তবে উহার প্রত্যয় দেখিবারই বা প্রয়োজন কি? 'গাবী” 'গোণী” 'গোতা। 
প্রভৃতি অপশবের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষায় কাহার ত যত দেখা যায় না। 

(৩) অষ্টাধ্যায়ীতে স্ৃত্রিত হইয়াছে--“ভবিষ্যতি গম্যাদয়” (৩৩৩) 
অর্থাং ভবিষ্যংকালে গম্যাদি শব্দ স্ুসাধু। ইহাও একটা উণাদিপ্রত্যয়বিষয়ক 

সূত্র। কলাপস্থ 'ভবিষ্যতি গম্যাদয় ( কৃৎ ৩১৩) স্তরের ব্যাখ্যায় বৃন্তিকার 

তুর্গসিংহ লিখিয়াছেন--“গমীত্যেবমাদয়; শব্দ ওণাদিকা ভবিষ্যতি কালে সাধবে। 

তবন্তি। গমাদিভ্যে। ভবিষ্যংকালবৃত্তিভ্য ইন্ স্যাদিত্যর্থ; | 

(৪) অগ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে--“ভীমাদয়োহপাদানে” (৩191৭) 

এবং “তাভ্যামন্তাত্রোণাদয়১” (৩1৭৭৫ )। উভয় সুত্রই ওশাদিক শক সাধানর 

জন্য উপরিষ্ট হইয়াছে । কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন_“ভীমাদয়; শক 
অপাদানে নিপাত্যন্তে। উপাদিপ্রত্যয়ান্তা এতে। “**শ্যাধুসুভ্যো! মক্ণ (উপ 
১৫০), িয়ঃ যুক চ' (উপ. ১৪৩) ইত্যেবমাদয়ঃ ৷ তাভ্যামন্যাত্রাণাদয় ইতি 

পর্ুুদাসে প্রাপ্তে নিপাতনমারভ্যতে...” | 

এই সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পাণিনির ব্যুৎপত্তিপক্ষতা ও একেবা!র 
নিরস্ত হইতে পারে ন|। 

উণাদিপ্রত্যযান্ত শক লইয়া পাণিনি যদি শাকটায়নের বিরোধী না হন 

তাহ হইলে ভাত্বাস্তিকে “উপাদয়োহব্যুৎপন্নানি গ্রাতিপদিকানি” এই পরিভাষাটা 

পুনঃ পুনঃ কেন উক্ত হইয়াছে তাহা অস্নুসন্ধেয়। “আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখচ্ছঘা: 
প্রত্যয়াদীনাম” (৭1১1২) স্ত্ান্থমারে ঢ প্রত্যয়স্থানে এয়” এবং খ প্রত্যয়স্থান 

'ঈন' আদেশ হয়, সুতরাং দন্ত্রীভ্যো ঢক্” (8১১২০) সৃত্রান্ুসারে বৈনতেয়া্ঘি 

শব এবং “কুলাৎ খঃ” (৪81১।১৩৯) সুত্রানথুসারে কুলীন শব্দ সাধিত হইয় 

থাকে। কিন্তু “শমেঃ খঃত (উপ ১০৭) শঙ্খ; “ষণো। 6২৮ ষণ্ডঃ প্রভৃতি তণাণিক 

পদ দেখিয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন “তাত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ” । তাল, নানাবি। 
গণার্দিক শব্দের সাধুত্ব স্বীকার করিবার পর এখন আবার প্রতিষেধ কেন! 
এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন পপ্রাতিপদিকবিষ্ঞানা 

পাণিনেঃ সিদ্ধম” অর্থাং পাণিনি যে ভাবে যে যে প্রাতিপদিকের প্রকৃতি 

্রত্যয়বিভাগশুশ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন তদগ্ুসারে সিদ্ধ হইতেছে। অত 



ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিষ্ঠাদির মণ্তাম্ত ৫৬৯ 

এই সকল শব্দ লইয়া বলিতে হইবে 'উণাছান্ততদাদীনি অবুৎপক্নানি প্রকৃতি- 
প্রতায়বিভাগশূন্যানি'। ইহার দ্বারা স্ুচিত হইতেছে__উণাগান্ততদা দিছেন 
শাকটায়নাভিপ্রেতানি বস্ততন্ত পাণিনিমতে প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশুন্যানি' 
মর্থাং 'উগাস্ঘন্তানি প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগপ্রযোজাপাণিনিসুত্রপ্রবত্ত্যন্ঠাণি”। সুতরাং 

কৌমারদের হ্যায় পাণিনিকেও বলিতে হইবে--“গণাদিকা হি দ্বিবিধা বুাৎপন্না 
অন্যুংপপ্নাম্চ' ( আ১২৫ সুত্রীয় টাকা ও পঞ্জী )। কারণ তাহার মতে “িম্ম" 'গিমি। 
'ভীম” কৃষি' বায়ু প্রভৃতি ওণাদিক শব্দ বুযুৎপন্ন, আর শঙ্খ” 'ষণ্ড' শু 'শঠ। 

'শন্য' পায়ু: মায় 'জায়ু; প্রভৃতি ওণাদিক শব্দ অব্যুৎপন্ন। অতএব স্বকৃত গ্রন্থের 

মত্রান্নরোধেই পাণিনি অব্যৎপন্নত্ববাদী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু শাকটায়নীয় 
বাকরণস্থ উণাদিপ্রক্রিয়ার অশাস্ত্রীয়ত্ব ঘোষণা কর! তাহার উদ্দেশ্য নহে । এইজন্য 
পেরুস্রিবিরচিত ওণাদিকপদার্ণবের প্রথমপাদে উক্ত হইয়াছে__ 

“অপ্যশিষ্টাঃ সুত্রকৃতা সংজ্ঞা; সাধয়িতুং ক্ষমাঃ। 

সংজ্ঞায়াং বর্তমানে চ কালেহর্থে স্্যরুণাদয়ঃ ॥ 

কচিদ্ভৃতেইপি দৃশ্ান্তে গম্যাদিস্ত ভবিষ্যৃতি। 
দাশগোদ্ৌ সংপ্রদানে কারকে বিনিপাতিতৌ । 
ভীমাদয়োহপ্যপাদানে তদন্যার্থা উপাদয়ঃ | 

অসংজ্ঞায়ামপি ভবস্ত্যেতে বাহুলকাৎ কচিৎ ॥৮ (১৫-১৭)। 

যাহাই হউক, শাকটায়ন যে একজন অসাধারণ শাব্দিক মহষি ছিলেন 

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে পাঁণিনিসম্প্রদায়ের আচাধ্যগণই 

বলিতেন_-এঅন্ভু শাকটায়নং বৈয়াকরণা? (কাশিকা ১৪৮৬)। তথাপি 

 ইগাদিক শব্দে পাণিনির সাধুত্ব-স্বীকার শাকটায়নের প্রতি আদরা তিশয়ের জন্য 

নহে। আমাদের মতে নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ এই ছুইটী বেদাঙ্গের বিরোধ- 

পরিহারই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ শর্বববন্মার অব্যুৎপত্তিপক্ষতা ঘোষণ। করিয়াছেন । 

তিনি বলেন, পাচকাদি কৃতপ্রত্যয়ান্তশব্দও অশ্বগোবৃক্ষাদির ম্যায় রূঢ় বা সাঞ্কেতিক 

বলিয়৷ শীর্বববদ্মিক কাতন্ত্রে কৃৎসূত্র প্রণীত হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, 

সকল অবস্থায় প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের সহিত সমুদায়ার্থের এঁক্যাভাবহেতু 
পাকা দিশব্ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ হওয়ায় উহাদের ধাতুজহ 

কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং পাচকাদি কৃতগ্রত্যয়ান্ত শব উপাদিপ্রত্যয়ান্ত 

৭২ 



৫4 ব্টাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বৃক্ষাদি শব্দের হ্যায় রূঢ়। বস্ততঃ কিন্তু ইহা শর্ধবন্মীচা্যের সিদ্ধান্ত কি ন। 
তাহা চিন্তনীয়। ছুর্গমিংহ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের মতে তিনি অন্তত: 

গার্্ের গ্তায়ও অব্যুৎপয্নত্ববাদী ছিলেন। গার্গ্যমুনি কৃতপ্রত্যায়ান্ত শবের ধাতৃজহ 

বা ব্যুৎংপন্নতা অস্বীকার করেন নাই, শর্বববন্মার কাতন্তেও অনেক কৃৎসুত্রের প্রয়োগ 
উপলব্ধ হইয়া থাকে, যেমন--“ধাতোস্তৃশবস্তার্” (নাম ৬৮), প্ধাতো ব্বাতুমন্থা- 

দিচ্ছতি নৈককর্তৃকাং” (আ* ৩৮), “তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ” (চি ২৩৭), 

“কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি নিত্যম” (চ ২৪৭), «ন নিষ্ঠাদিযু” (চ ২৪৮) ইত্যাদি। 

অতএব কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাচকাদ্ি শব্দের বটস্বাবধারণ শর্ববন্মার অভিপ্রেত হঈতে 

পারে না। তবে স্বল্পসময়ের মধ্যে সাতবাহনকে কতকটা ব্যাকরণ শিখাইবার 

অভিপ্রায়ে কুংণরিত]াগও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে । মনে হয়, অধ্যাপনকা্পে 

তিনি শবের অভিধানলক্ষণ দেখাইয়। শিশ্যধীবৃদ্ধির জন্য কৃৎসন্বন্ধীয় উপাদেশদানে 

বিরত হন নাই। এখন কিন্তু কলাপের শেষে দৌর্গবৃত্তিমহ পঞ্চপাদাত্বক উগাদি- 

প্রকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঞ্জোরপ্রবাদান্সারে বৃত্তিকাঁর দুর্গসিংহই এ 
সকল স্থৃত্রের প্রণেতা । কারণ কাতন্ত্রোণাদিস্ৃত্রীয় পঞ্চমপাদের আরম্তে ভিনি 

“মব্দাত্বিকা যা ভ্রিজগদ্ বিভত্তি ক্ফুরদ্বিচিত্রার্থসুধাং শরবস্তী। 

যা খদ্ধিরীভ্য। হুদয়ে সদৈব মুখে চ সা মে বশমন্ত নিত্যম্॥” 
এই শ্লোক লিখিবার পর ষষ্টপাদান্তে লিখিয়াছেন__ 

“শব্দানামানম্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি দৃশ্যিতে যেষাম্। 

তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্ধ্যা মৃগ্য। ধাতো স্ততঃ প্রত্যয়ান্তাৎ ॥৮* 

ইহ! ব্যতীত প্রকরণারস্তে প্রণামগ্লোকের 'উপাদয়োইভিধাস্থান্তে' এই দৌর্সোডি 

হইতেও প্রবাদটা উঠিতে পারে। কিন্ত কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণঃ 

এঁ সকল স্ত্রের আকর। যাহাই হউক, শাকটায়নাদি-প্রণীত ওণাদিক সুত্রে 

যোগবিভাগ দ্বার! কলাপের উপাদিসৃত্র রচিত হইয়াছে। ছুর্গসিংহের দৃষ্টি লয় 
উপাধ্যায়সর্বন্বে সর্বধর উপাধ্যায় এই সকল সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

রমানাথ চক্রবর্তীর সারনির্ণয়ে উপাধ্যায়সর্ধস্ব অন্ুস্থত হইয়াছে । 
পাশ 

-েসিস্পস্পাশাশাশাশ্াশীশাশীশীশ্ীপিপিপীন। 

কাতস্ত্রোণাদিগ্রকরণের বঙ্গীয় সংস্করণে পাঁচটা মাত্র পাদ আছে । উহাতে ষষ্টপাঁ? বা সক 

ুতরদৃষ্ট নছে। এ ছুইটী ঙ্গোক মদ্রদেশীয় পু'বীতে পাওয়া বায়। 70: গু" 0, 00108701 

কর্তৃক মুদ্রিত “কাতস্ত্রোণাদিহত্রাণি ছুর্গসিংহবিরচিতবৃত্ভিযুতানিঃ নামক গ্রন্থের ৩৩ এবং ৭২ গ্ঠায 

উক্ত প্লোকছয়ের কতক কতক অংশ দৃষ্ট হইবে। 



০০০ 

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাগিষ্াদির মতবাদ ৫৭১ 

চান্দ্রসম্প্রদায়ে শাকটায়নীয় মতবাদের বলবত্তা উপলব্ধ হয়। কারণ 
চন্দরগোমী স্বয়ং চান্দ্রব্যাকরণের পরিশিষ্টম্বরূপ একখানি খণাদিক স্বত্রপাঠ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ইহাতে তিনটা পাদ আছে। ইহা একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ ব্যাকরণ। 

জৈনদের ব্যাকরণে কোনও বিশেষত্ব নাই । জৈনেন্দ্রব্যাকরণে দেবনন্দী 
পাঁণিনিকে, অভিনবশাকটায়নীয় শবানশাসনে অভিনবশাকটায়ন দ্রেবনন্দীকে, 
ঠছমনাকরণে হেমচন্দ্র এবং মুষ্টিস্ত্রে মলয়গিরি অভিনব শাকটায়নকে অনুসরণ 
করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদের গ্রন্থে বস্তুতঃ পাণিনিই অনুষ্থত হইয়াছেন । অভিনব- 

শাকটায়নের শব্দানুশাসনে নামের ধাতুজন্ব লইয়া মহধি শাকটায়নের মতবাদ 

দু নাতে। সেইজদ্য ডাক্তার শ্রীপাদকুঞ্ লিখিয়াছেন-_010 ০07001১1011) 

11100111511 90105201996 00700501100 10010101)1 38118501001) 01701 

|1২77011২5 100 1)9 19 9019 (91) 011900)00117100 11) 1019. 9:0000181101)8,, 

(২ ৭. 0.7. 71). 

পুরাকল্লের আদিব্যাকরণসমূহে ওণাদিক প্রক্রিয়ার প্রামাণহেতু ভোজদেব 

শাকটায়নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ধাতুশবের বুযুৎপত্তি হইতেছে-- 

“তআভিদধাত্যর্থং ধাতুঃ” (প্রক্রিয়াসব্বন্ব_উণাদিখণ্ড ১৬৪ )।1। এজন্যও বোধ 

ঘর ভোজদেব নামমাত্রের ধাতুজন্ব স্বীকার করিতেন। তাহার “সরম্বতীকঠা- 
হরণ'নামক ব্যাকরণে “উণাদয়ো ভূতেইপি” (২1৪১), “সর্বধাতুভ্যে। মনিন্” 
(২২), “ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ» (২৪৩) গ্রন্থতি উণাদিক শ্বত্র দৃষ্ট হয়। 

গরিয়াসর্বাস্বের উণাদিখগ্ুস্থিত 'বর্ণানীতি'র পর নারায়ণ ভট্র 

“উক্তেষু প্রত্যয়েঘেব প্রকৃত্যাধিক্যগোচরাঃ। 
ভোজোক্তয়ঃ পুরা প্রোক্তা অবশিষ্টানথ ক্রুবে ॥” 

এই শ্লোক বলিয়া নান! ওণাদিক স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল শ্থৃত্রের 

শেষে লিখিত আছে-_“ইতি ভোজোক্তাঃ” ৷ বন্তৃতঃ কিন্তু সরন্ব তীকাভরণের এ 

মকল স্তর ভোজদেব স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন অথবা কোনও প্রাচীন গ্রশ্থ হইতে 
নয়াছেন তাহ! নিশ্চয়সহকারে বলা কঠিন । 

ক্রমদীশ্বর বিশেষভাবে মহধি শাকটায়নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 
মক্ষিপ্তসারের 'কৃচ্ছেষোণাদিপাদঃ এবং কিচ্ছেষোহব্যয়পাদঃ ইহার প্রমাণ। 
এই গাদদয়ে উহনাদিপ্রক্রিয়ানুসারে তিনি বহু সংজ্জার বুৎপ্তি দেখাইয়াছেন। 
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কৃচ্ছেষোণাদিপাদস্থ শেষ স্থৃত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে--“ইতি দি মাত্রম্থতরাপি 

প্রকৃতি প্রত্যয়াগমগচণবৃদ্ধিহ্ম্বাদয়ো যথাসম্ভবং পরিকল্পনীয়াঃ। 

তিওভস্তাদিতরে শব্দা; কৃদ্ভিঃ সর্বের প্রমাধিতাঃ। 

সমাসতদ্ধিতাভ্যাং চ বিকারানপি সাধয়েৎ ॥ 

যম্মিন দেশে প্রসিদ্ধা যে গ্রযোক্তব্যা হি তত্র তে। 

অপ্রসিদ্ধাশ্চ যে শব বোধ্যা গ্রস্থাস্তরাত্, তে ॥” 

( কচ্ছেষোণাদি পাদের ২২২ সুত্রীয়বৃত্তি )। বৃত্তিখানির প্রণেতা স্বয়ং ক্রমদীশর। 

মহারাজ জুমরনন্দিকর্তৃক ইহা পরিশোধিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে। 

সারম্বতে ব্যুৎপত্তিপক্ষের বিশেষ আদর দৃষ্ট হয়। ইহার উপাদিপ্রক্িয়ায 

লিখিত আছে-_-“অথোণাদয়ো। নিরপ্যন্তে। সদোণাদয়ত..৮ | গ্রকরাণর 

শেষে উক্ত হইয়াছে__ 

“সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। 

কাধ্যাদ্ বিষ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছান্ত্রমুণাদিষু ॥ 
উণাদয়োইপরিমিতা যেষু সংখ্যা ন গম্যতে। 

প্রয়োগমন্তুক্ুত্যাদ্ধ। প্রযোক্তব্যাস্ততস্ততঃ ॥” 

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাকৎ “সদোণাদয়ঃ” শ্মত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন__“সব্ধবশ্মিন কাল 

উণাদয়ঃ। উণাদয়োইপরিমিতাঃ প্রয়োগমন্থুহ্তত্য প্রযোক্তব্যাঃ।” এবং ইহার 

টিগনীতে লিখিত আছে-__“তানি শাকটায়নাদি প্রণীতব্যাকরণান্তরাৎ সংগৃহীত 

সম্তি।” (৩৫৩ পৃণ)। গ্রস্থান্তে চক্রধর শন্ার পুত্র নবকিশোর শান্্রী একখানি 

উণাদিকোষ' সন্নিবেশ করিয়াছেন । 

“চণম্ বাভীক্ষ্যে পূর্ববকালে” € ১১৮৩ ) শ্থাত্রের বৃত্তিভাগে বোপদেব গো|মাদী 

লিখিয়াছেন__ | 

“কৃত্তন্িনুমাসানামভিধানং নিয়ামকম্। 

লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞাননূচকম্॥৮ (১৩৯৯পৃ* )। 

কিন্তু ইহার পুর্ধধে তিনি অনেক কৃৎস্ূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের নি 

উপাদিন্ত্রের পাঁচটা পাদও দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উগাদিকোষকৃৎ রাম 

&ঁ সকল স্ত্রের প্রণেতা, বোপদেব নহেন। মুগ্ধবোধের “নায়্যন্তে তি 

(১০০৭) স্থাত্রে পাণিনিস্থত 'উণাদয়ো! বনুলম্ঠ (৩৩১) সু 
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তাংপর্ধ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং উহা! হইতে আচারধ্যপ্রবৃত্তি বুঝিয়াই রামশর্মা 
৪ সকল উণাদিন্থত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বোপদেবকে গার্গোর 
অন্থগামী না বলিয়া পাণিনির অনুগামী বলাই সঙ্গত। ূ 

পদ্মানাভদত্তকে পাণিনির ন্যায় অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলিতে হইবে। তবে 
পার্থক্য এই যে, অস্থীধ্যায়ীতে কতিপয়মাত্র উপাদিবিষয়ক সুত্র দৃষ্ট হয় আর 
সুপদ্ধে নানা কৃৎসুত্র ব্যতীত ১৮০টী ওণাদিক শ্বত্রও প্রণীত হইয়াছে । উত্ভয় 
গ্রন্থেরই প্রথম স্ত্র-_“উণাদয়ো বহুলম্ত (স্রৎ 8২।১--পাৎ ৩৩।১)। উহার 

নন্তিভাগে পদ্মনাভ বলিয়াছেন_-“উপণাদয়ঃ প্রত্যয়া ধাতো বছুলং সাঃ । যদাভঃ__ 
উণাদয়োহ্ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি ।৮ 

শ্রীজীব গোস্বামী পাণিনির অন্ুবর্তন করিয়াছেন। তীঙ্ার হরিনামামৃত- 
বাকরণের কৃতপ্রকরণমধ্ো “গমিগাম্যাদয়স্ত ভবিয্াতি সাধবঠ” ইত্যাদি উাদি- 
বিষয়ক স্মত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশও পাণিনির অন্নুগামী। তদীয় প্রয়োগরত্বমালার 
কৃদবিন্তাসে “উণাদয়ঃ স্থার্বহুলম্” “ভীমাদয়োইপাদানে সাঃ” ইত্যাদি উপাদিমন্বন্ধীয় 
নূর প্রণীত হইয়াছে (৩৮২ প্)। 

এরূপ অবস্থায় বলিতে হইবে, যাক্গের পর পাণিনি হইতে পুরুযোন্তম 

পিষ্ঠাবাগীশ পর্য্যন্ত শাব্দিকদের মধ্যে সকলেই হব স্ব স্ত্রন্থারোধে গার্গযপক্ষ 
অবলম্বন করিলেও তাহারা অল্পবিস্তরভাবে উণাদিকশান্দের সাধুত্ব শ্বীকারপূর্ববক 

শাকটায়নের মধ্যাদ! অক্ষু্ রাখিয়াছেন। অতএব প্রাচীনদের ম্যায় এখনও বলা 

যায়_-অন্তু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঠ। 

শীকটায়নই উণাদিত্ুত্রকার, পাঁণিনি বা বরর্ুচি নহেন 

১৪খুষ্টশতাববীতে বিমলসরস্বতী নামে একজন নৈয়াকরণ পাণিনির 

বাহিককার বররুচি কাত্যায়নকে উণাদিশ্বত্রকার বলিয়াছেন। তাহার রূপমালায় 
“তভ্যামন্থাত্রোণাদয়ঃ” (৩।৪।৭৫) এই পাণিনীয় স্তরের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে__ 

_সন্প্রদানাপাদানাভ্যামন্থাশ্মিনেবার্থে স্থঃ 

লক্ষ্যান্থমরণোনেয়া! অন্ুবন্ধ। উপাদিযু। 

বহুলোক্ত্যা! প্রসাধ্যানি তেষু কাধ্যান্তরাণি চ॥ 

উণাদিক্ফুটীকরণায় বররুচিনা পৃথগেব স্বত্রাণি প্রণীতানি, তদ যথা--কবাপাজি- 
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মিন্বদিসাধ্যশৃভ্য উপ” অতএব বিমলসরম্বতীর মতে বাক্যকার বররুচি 
কাত্যায়নই উণাদিস্মত্রকার। 

1)1- 10010080 13৫18 মহোদয়ের মতে পাণিনি স্বয়ং উপাদিসৃত্রকার। (প্রক্রিয়া. 

সর্ধন্বের ভূমিকা এবং [70140 0011016, 87027 1038, ৩৭৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 

কিন্তু প্রক্রিয়াসর্ববস্বান্তর্গত উাদিখণ্ডের শেষে নারায়ণভট্ট নিজে লিখিয়াছেন_ 
“নান্তং প্রাপছুণাদিশান্ত্রমিয়তা শবদানন্ুক্তানতো 

ধাতুগ্রত্যয়রূপতঃ প্রবিভজেৎ কা্যাৎ কিদাদীন্ বদেং। 

রূঢ়া; সাধব এব তে চ শকটাপত্যাদিভি ধাতুজাঃ 

সর্ধেহগীত্যুদিতং ততে। বহুলমিতৃাচে স্বয়ং পাণিনিঃ ॥৮ 
পাশ্চান্তাপগ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ পাণিনিকে উণাদিশুত্রকার বলেন। কারণ 

ওণাদিক স্ুত্রের অনেক স্থলে “টি' ঘু' ভ' প্রভৃতি পাণিনীয় সংজ্ঞ। এবং 

কতকগুলি পাণিনীয় অন্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণিনির কোনও কোন শব 
লইয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন_-উণাদিপ্রতিষেধশ্চ' (৮২৭৮) ইত্যাদি 

পৃঞলিরও এজাতীয় অনেক উক্তি আছে (৭৩৫০, ৭81১৩, ৮২৭৮ 
৮1৩1৫৯)। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন, পাণিনিমুনি উপাদিস্ত্রকার না হইলে 

'উণাদিগ্রতিষেধন্ঠ' উণাদীনাং চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ, ইত্যাদি উক্তি কিরূপে 

সঙ্গত হইতে পারে? ইহা বাতীত শিশুপালবধে কবিবর মাঁঘ-_ 

“নিপাতিতমুহ্বংম্বামি পিতৃব্যভ্রাতৃমাতুলম্। 

পাণিনীয়মিবালোকি ধীরৈস্তৎ সমরাজিরম্॥৮ (১৯।৭৫)। 

এই শ্লোকে “নপ্তনেষ্টত্বষ্ট হোতৃপোত্ভ্রাতৃজামাতৃমাতৃপিতৃছৃহিত” (২৬০) এই 

ওণাদিকশ্মত্রনিষ্পন্ন ভ্রাতৃশব্খের সন্নিবেশদ্বারা পাণিনিকেই উপণাদিূত্রকার 

বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাগুক্ত কারণকুটবশতঃ এ. সম্প্রদায় পাণিনিকেই 

উণাদিমুত্রকার বলেন । | | 

নামমাত্রের ধাতুজন্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় দেখিয়া 

অনেকে শাকটায়নকেই উণাদিশ্ৃত্রকার বলিয়া থাঁকেন। প্র্রক্রিয়াসর্ববন্স্থিত 

উণাদিখণ্ডের শেষে নারায়ণভট্টও এইরূপ বলিয়াছেন। আপাততঃ এ সম্প্রদায়ের 

মতবাদে আমরাও আস্থাবান্। 

শাকটায়ন যেরূপ দৃঢ় ব্যুৎপত্তিবাদী ছিলেন তাহাতে বছুশবের প্রক্কতি' 
প্রত্যয় বিভাগ দেখাইবার জন্য ওণাদিক স্ৃত্র প্রণয়ন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ 



শীকটায়নই উপাদদিসৃত্রকার ৫৭৫ 

অসস্তব নহে। তিনি উহনেরও পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, শাকটায়নীয় 
বাকরণের উণাদিপ্রকরণে যে সকল শব্দ সুত্রার্ড হয় নাই তাহাদের সম্বদ্ধেই 
উনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নাগেশও এইরূপ বলেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 
“এবং চ 'কৃবাপেত্যাছাণাদিস্থত্রাণি শাকটায়নন্থেতি স্মচিতম। ধাতুজং নামেতি 

নিরুক্ত আহ নিরক্তকারঃ শাকটায়নম্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে।” ( উদ্দোতি ৩৬1১ )। 
পাণিনিকে উপাদিমৃত্রকার বল। সঙ্গত নহে । কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে তিনি যে 

কল শব্$কে অব্যুৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উণাদিস্ত্রে আবার সেই নকল 
শবেরই ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । কংস-পরশব্যাদি শব্দই ইহার উদাহরণ স্থল। 
এক ব্যক্তি উভয় স্ুত্রের প্রণেতা হইলে স্থত্রকার কি একস্থানে 'কংস'শব্দকে বাংপন্ন 
প্রাতিপদিক এবং অন্য স্থানে উহাকে অবুযৎপন্ন প্রাতিপদিক বলিতে পারেন? 
(74৬পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। শিশুপালবধে মাঘ 'পাণিনীয়' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন সতা, 
কিন্ধ পাণিনীয়' পদের অর্থ হইতেছে_পাণিনেরিদং পাণিনীয়ম্, তেনাভ্যুপগমাং । 
নতু তেন কৃতত্বাৎ।' এরপ ব্যাখ্যায় নৈয়াসিক জিনেন্্বুদ্ধির আম্কুলা আছে। 
স্শূত্রে উপাদি প্রতিষেধ বিহিত হইলেও সম্ভবতঃ নিরুক্ত এবং ব্যাকরণের বিরোধ 
পরিহারের জন্য পাণিনি মুনি গার্গোর ম্যায় একেবারে উণাদিশাস্থ প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই। মনে হয়, 'উণাদয়ো বহুলম্' 'ভূতেইপি দুশ্ান্তে' 'ভবিষ্যৃতি গম্যাদয়?' 
'ভীমাদয়োইপাদানে' 'তাভ্যামন্থাত্রোণাদয়ঃ,_ এই সকল স্বত্র দ্বার৷ পাণিনিকর্ুক 
উণাদিশান্্র অভ্যুপগত হওয়ায় প্রাগুক্ত অর্থে ই শিশুপালবধে 'পাণিনীয়' পদ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । 

কাত্যায়নকেও উণাদিস্বত্রকার বলা সঙ্গত নহে। তিনি পাণিনিস্ুত্রের 

উগর বাত্তিক করিয়াছেন__'তাত্রোণাদিপ্রতিষেধ? (৭1১1২ )। আচাধ্য প্রবৃপ্তি 

বাঝয়াই কাত্যায়ন এরূপ বলিয়াছেন। ইহ] ঘদি সতা হয়, তাহ! হইলে আমর! 
ধলিব_-শমেঃ খঃ) এবং 'ষণো ঢ% এই ছুইটি উণাদিশ্থত্র দেখিয়াই পাণিনির এরূপ 

£বৃত্তি হইয়াছে এবং কাত্যায়ন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন (৭1১1২) উণাদিস্ত্ 
পাণিনির সময়ে বিষ্ভমান থাকিলে কাত্যায়ন তাহার প্রণেতা হইতে পারেন না। 

কারণ উভয়ের মধ্যে বহু শতাব্দীর বাবধান আছে। খক্তান্থের ভূমিকায় 
সধ্যাপক স্ূর্ধ্যকান্ত লিখিয়াছেন_-*119 1156 01 [71780151418 1150 1001 

]1)5 18011) 00 1000 10917 01 2815118)8107) 200. চ7800105108 

011190 800 002:60660 1) 10510578179, 11170 08076 01 0100268 



৫৭৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাগ 

17010000011) 15585501000 009 08৮ মনও 8০ £79 0086 01000717 

00141 (19001100 80019 (0 09016 1011) ত101) 508 9019 20111018110) ইহাতে 

ব্রিবিধ মতের সামগ্স্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত এ সকল 

কথা চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। তবে প্রাচীন উপাদি 

সূত্রের কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করা বররুচি কাত্যায়নের পক্ষে নিতান্ত 

বিচিত্র নহে । 

এরূপ অবস্থায় আমরা আপাততঃ শাকটায়নকেই উণাদিসুত্রকার বলিয়। 

মনে করি। কিন্তু শাকটায়নের পূর্বে উপাদিস্ত্র ছিল না__এরূপ অনুমানও সঙ্গত 

নহে। উণাদিপ্রকরণে স্ুত্রিত হইয়াছে_-“কপশ্চাক্রবর্মণস্” (৩1১৪৪) এবং 

উজ্জ্বলদত্ত বলিয়াছেন_-“কপাতেরেব চাক্রবর্মমণস্াচার্্যস্ত মতেন কপপগ্রত্যয়ঃ 

সন্প্রসারণং চ। কুপাপঃ সএব। স্বরে তু বিশেষঃ” ইহাতে উপপন্ন হয় যে, 
শাকটায়নের পূর্ব্বেও ব্যুৎপত্তিবাদীদের একটী প্রবল সম্প্রদায় ছিল এবং সে 
সম্প্রদায়ের মতবাদ ও ন্ূত্রার্দি উপজীব্য করিয়া শাকটায়নীয় উপাদিম্বত্র প্রণীত 

হইয়াছিল। 

অনেকের মতে শাকটায়নের পরেও অনেক উণাদিস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, যেমন 

_-দীডো মু চ” (৩১৪০) বা “স্তবে। দীর্ঘশ্চ” (৩২৫)। গ্রথমোক্ত স্থাত্রের বৃত্তিতে 

উজ্জল দত্ত লিখিয়াছেন_-“দীউক্ষয়ে। অন্মাদারন্প্রত্যয়স্তয মুভাগমশ্চ । দীনারঃ 
ন্বর্ণাভরণম্। শ্বত্রমিদং স্ুতীবৃত্তৌ দেববৃত্তৌ চ ন দৃশ্ঠতে।” শেষোক্ত স্ৃত্রের 
বৃন্তিতে তিনি বলিয়াছেন__“এতং স্ুত্রং সতীবৃত্তৌ. ন দৃশ্যাতে ।"'অতোইনাষমিদ- 
মিতি লক্ষ্যতে।” পাশ্চাত্ত্যপগ্ডিতদের মতে 'ইফিমদিমুদি-**' ইত্যাদি ওণাদিক 

সুত্রটীও সুপ্রাচীন নহে। 
টেয়োডোর আউফ্রেখ ট (79000: 40179970) এবং মনিয়ার্ উইলিয়াম্দ্ 

(110/10: ড11110105 ) বলেন যে, লাটিন্ পারস্তাদি ভাষা হইতে কোনও কোন 
শব্দ সংস্কৃতভাষায় গ্রহণ করিবার জন্ত অনেক ওণাদিক সুত্র প্রণীত হইয়াছে, 

যেমন--লাটিন্ভাষা হইতে মুদ্রার্থক “দেনারীউস্” (19081108 )শবব সংস্কৃত 
ভাষায় গ্রহণ করিবার জন্য 'দীো নট চ" (৩১৪০ ) এই ওণাদিক সুত্রটা উজ্ঞল- 

দত্তের কিছু পূর্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে; আবার যেমন-_পারস্ভাষার 
ূর্য্যার্থক 'মিহর শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গ্রহণ করিবার জন্য “ইধিমদিমুদি':'..'মিহি 
মুহি.***'শুধিভ্যঃ কির) (১৫২) এই গুণাদিক সুত্রে 'মিহি'ধাতু প্রন্গেগ 
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করিয়া উহাতে “কিরচ প্রত্যয়দ্ারা সূর্যযার্থে “মিহির'শব্দ ব্যুংপাদিত 
হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ সকল কথা সুচিস্তিত নহে। 

পাণিনির ধাতুপাঠে পঠিত হইয়াছে _'দীও ক্ষয়ে' এবং 'মিহ সেচনে'। ভপরন্ এবং 
কিরচ.__এ ছুইটী প্রত্যয় ম্মরণাতীতকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে । হরিবংশে 

বেদব্যাস “দীনার' শব্দ গ্রয়োগ করিয়াছেন। সাঞ্চিতে সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ 
যেলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ আছে। পুরাকালে সংস্কৃত 

ভাষায় “দীনার*শব্দ ভূষণার্থে এবং পরবস্তিকালে উহা! মুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়। লাটিন্ 
ভাষায় “দেনারীউস্'শব্দ কখনও ভূষণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। এ ভাষায় উহা 
কেবল মুদ্রার্থে ই রূঢ় । এরূপ অবস্থায় বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় 'দীনার' শব্দ 
দ্রার্থে প্রচলিত হইবার পর লাটিন্ ভাষায় উহ! মুদ্রার্থক 'দীনারীউম্' শব্দরূপে 
গরবেশ করিয়াছে । কারণ সংস্কৃতভাষা যদি লাটিনভাষার নিকট খণী হইত তাহ! 
হলে প্রথমতঃ ভূষণার্থে উহার গ্রয়োগ থাকিত না। ্ 

সূর্ধ্য জল আকর্ষণ করিয়া মেঘের দ্বারা ভূমি সেচন করেন__একথা। চিরকাল 

জনা আছে। কুমারসম্তবে কালিদাস বলিয়াছেন_-“রবিগীতজলাতপাত্যয়ে 

পুনারোঘেন হি যুজ্যাতে নদী”। জলসেক করার জন্য মিহির এবং মেঘ উভয়শব্ 

চিরগ্রচলিত। প্রাচীনেরা বলিতেন-__“মেহয়তি সেচয়তি জলেন ভূমিমিতি মিহিরো 

মেঘে। বা"। মার্কণেয়পুরাণে 'মিহির'শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তথায় স্মৃত 
হইয়াছে _ ৃ 

“ভবতিমিরাসবপানমদাদ্ ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ। 

মিহির বিভাসি যতঃ সুতরাং ত্রিভুবনভাবন-ভা-নিকরৈঃ॥৮ (১০৭1৭ )। 

টহা ব্যতীত উন্তরভারতে বন্ধ প্রাচীনকাল হইতে 'মিহিরেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ 
গরহিঠিত আছেন। 'মিহির'শন্দ যদি কোনও বিদেশীয়-ভাষা-সমুৎপন্ন হইত 

হাহ! হইলে খষি কখনও উহা! প্রয়োগ করিতেন না বা এ শব্দদ্বারা দেবতার 
নামকরণও হইত না। আর “মিহির শব্দ পিক নেম-তামরস-সত-ক্লোম প্রভৃতি 

শব্দের ন্যায় হইলে মীমাংসার গ্রেচ্ছগ্রসিদ্ধপদার্থ-প্রামাপ্যাধিকরণে উহার উল্লেখ 
থাকিত। 

পারস্য ভাষায় ঘন্মকে গরেম, ক্রতুকে খৃডু, সোমকে হওম, এবং অন্থুরকে 
অহুর বলে। এ সকল বিদেশীয় শব্দের সংস্কৃতমূলকতা। সর্বববাদিসম্মত। কিন্ত 

৭৩ 
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্যাসাপিপ্রযুক্ত 'দীনার' ও “মিহির শব্দ লইয়া হঠাৎ প্রাত্বিকদ্ধয় এরূপ স্বত 

হইলেন কেন তাহা! বল! কঠিন। 

শীকটাঁয়ন বলিয়াছেন__এক্রিয় ইকন্” (২1৪৩) ক্রয়িকঃ। কিন্তু অষ্টা- 

ধারীতে “বসসক্রয়বিক্রয়াট ঠন্৮ (8181১৩) সুত্রদ্বারা ক্রয়িকশবের ব্াৎপৰ্তি 

দর্ণিত হইয়াছে । ইহাতে কেহ কেহ প্রথমোক্ত সুত্রটাতে শাকটায়নের কর্ত 

অন্বীকার পূর্ববক বলিয়াছেন--“অনার্মিদং সুত্রম্ণ । ইহা চিন্তনীয়। কারণ করিয়া- 

সর্বন্থস্থিত উণাদিখণ্ডের 'আডি পণিপনিপতিখনিভ্যঃ [ইকণণ স্মত্রের ব্যাথায় 

নারায়ণভট্র লিখিয়াছেন-_ 

“যে তদ্ধিতাদিভিঃ সিদ্ধাঃ ক্রয়িকাপণিকাদয়ঃ। 

তে বাৎপন্তে বাছুবিধ্যং বক্তযুক্তা মহধিণা॥” (২13৪ )। 

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, উণাদিকপ্রত্যয়ান্ত ক্রয়িকাদিশব্দ দেখিয়াও পাঁণিনি ষুনি 

প্রকারান্তরে তাহাদের বুৎপত্তি দেখাইয়াছেন মাত্র। ইহা! অস্বাভাবিক নহে। 

'পিক' শব্দ লইয়! উক্ত হইয়াছে_-“আপি কায়তি শব্দায়ত ইতি পিক । ভাগুরি- 

মতে 'অপি'র অকার লোপ দ্বারা এবং 'আতশ্চোপসর্গে (ক)? এই পাণিনীয় 

সূত্র দ্বারা 'পিক' শবের ব্যুৎপন্তি নিণীত হইয়াছে। তথাপি ভোজের সরম্বতী- 

কঠাভরণে সুত্রিত হইয়াছে _“মলিকলিদলিপুলিবৃশ্চিক্ষটিপিকৃষিভযঃ কিক” 

(২২১৫) এবং দগ্ডনাথ বলিয়াছেন “পিক: কোকিল?” । এইরূপ বস্তগতি দেখিয়। 

আমর! প্রক্রিয়াসর্ববন্বের উক্তি সমর্থন করি। 

উপাঁদিপ্রকরণের প্রথম সুত্র হইতেছে__“কৃবাপাজিমিস্বাদিমাধাশুভ 

উণ»। এই সুত্রবশতঃ এবং ণকারান্ুবন্ধ কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর 

পর যকারাগমের নিয়মবশতঃ “বা'ধাতুর উত্তর উপ. প্রত্যয় করিয়া "বায়ু, শব সাধিত 

হইয়! থাকে। এদিকে পাণিনি সুত্র করিয়াছেন__অজেব্যঘঞ্পোঃ ( ২৪1৫৬) 

এবং «বা যৌ” (২1৪৫৭)। সুতরাং লুট প্রত্যয় পরে থাকিলে তাজধাতুস্থান 

বিকল্পে বী'আদেশ হইবে,প্রাজনে দণ্ড? 'প্রধয়ণো। দণ্ড? | কিন্ত স্থলবিশেষ 

লক্ষ্য করিয়া বিকল্পের প্রতিষেধপূর্বক পতঙঞ্জলি বলিয়াছেন_ন তহীঁদানীমিদং 

বা যৌ ইতি বক্তব্যম1 বক্তব্যং চ। কিং প্রয়োজনম্্? নেয়ং বিভাষ।। কিং 

তহি? আদেশোহয়ং বিধীয়তে। বা ইত্যয়মাদেশো! ভবত্যজে যৌণ পরতঃ। 

বায়ুরিতি।৮ ইহ1 দেখিয়া পণ্ডিত ]. 1180010]) 13011910106 অিঞচাগঞ। মহোদয় 

বলেন যে, “কৃবাপাজি."*” সুত্রটী কেবল পাণিনির নহে, পতগ্জলিরও পারে প্রঃ 



শাকটায়নই উগাদিগ্রন্থকার ৫৭৯ 
হইয়াছে। কাঁরণ পাণিনির বা পতঞ্জলির পূর্ধববস্তী হইলে এরূপ সুত্র এবং ভাষ্ের 
উদয় হইত না। (4 ৬৩1০7) 01 300165 1)) 10101065) 100, 300৮), 
পণ্ডিত মাধবকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ৩।৩।১ স্মত্রের উদ্দেযোতে নাগেশ 
স্পষ্ট বলিয়াছেন__-“এবং চ কৃবাপেত্যাছ্যণাদিসূত্রাণি শাকটায়নন্তেতি সচিতম্।” 
অতএব উপার্দিপ্রকরণের প্রথম সুত্রটা নাগেশের মতে শাকটায়ন প্রণীত, স্বৃতরাং 
উহা পাণিনিরও পূর্ববব্তী । 

জয়াদিত্যের মতে "বা যৌ' সূত্র হইতে 'বায়ু' শব্দ নিষ্পন্ন নহে, কারণ যু 
শের দ্বারা ল্যুট গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য কাশিকায় লিখিত আছে-_পৃর্ণ 
ণিত্যে প্রাপ্তে বিকল্প উচ্যতে। যু ইতি লুটো গ্রহণম। যৌ পরভূতে অজেবা 
'বী'-_ইত্যয়মাদেশো ভবতি। প্রবয়ণো দণ্ড, প্রাজনো দণ্ডঃ; গ্রবয়ণমানয়, 
গ্রাজনমানয় |” (২1৪৫৭) এ সিদ্ধান্ত চান্দ্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নহে । কারণ 
“আজব্যযুঘঞ্প ক্যেু” (৫181৮৪ ) স্মত্রের বুন্তিতে চন্্রগোমী বলিয়াছেন -_-“কথং 
প্রব়ণম? বী ধাত্বন্তরম্।” উভয়মতই সম্পূর্ণ ভাযামুমোদিত নহে। কারণ 
পতঞ্জলি বলিয়াছেন-__«ন তহাঁদানীমিদং 'বা যৌ ইতি বক্তব্যম? বক্তব্যং চ। 

কিং প্রয়োজনম্? নেয়ং বিভাষা। কিং তহি1? আদেশোহয়ং বিধীয়তে। বা 
ইত্ায়মাদেশো! ভবত্যজে যৌ পরতঃ। বায়ুরিভি।” (২18৫৭)। এ সকল 
বিরোধের সামগ্রস্য দেখাইবার জন্য এবং ভাগের হদ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার 
জন্ত ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন _“অজে লুর্যটি বীভাবো ব! স্যাৎ প্রাজনো 
দ, প্রবয়ণো! বেত্যেকঃ সুত্রার্থ। ুণাদিকে যৌ পরেইজেবাদেশঃ স্যাদ বায়- 
তযপরঃ সুত্ার্থ;।” (২1৪৫৭ )। এখন দেখ। যাইতেছে যে 'বাযু' শের ছুইটা 
প্রকৃতি আছে--বা? এবং অজ”। এই ছুইটী প্রকৃতির উত্তর যথাক্রমে ছুইটা 
ওণাদিক প্রত্যয় হইয়া থাকে_উণ, এবং যু। সুতরাং বা ধাতুর উত্তর উ৭.্রত্তায় 
করিলে “বায়ু, শব্ধ হয়, আবার অজ. ধাতুর উত্তর ঘু প্রত্যয় করিলে প্রকৃতির "বা 
ভাবপ্রাপ্তিহেতু “বায়ু, শব্দ হয়। একটা শবের ছুইটা প্রকৃতি থাক| বিচিত্র নহে। 
বহক' বা “নিবর্ক' শব্দ ইহার উদাহরণস্থল। এ ছুইটী শব্দ বৃহ বা বৃহ ধাতু 
হতে পাওয়া যায়, আবার বৃহি ধাতু হইতেও পাওয়া যায়। (পা ৬91২৪ )। 
সেইজন্য কলাপস্থিত «বুংহেঃ স্বরেইনিটি বা” এই কৃংস্থত্রের 'চৈত্রকুটা নামক 
বৃত্তিতে বররুচি বলিয়াছেন_-বৃুংহবৃহ্যোরমী সাধ্যাত (কুৎ ৬৮ কবিরাজ দ্রষ্টব্য )। 

এরূপ অবস্থায় আমর মনে করি, অজ. ধাতু হইতে বায়ু শের বুৎপত্তি দেখাইবার 
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গ্রসঙ্গে 'কৃবাপাজি...” স্ত্রের অনুয্লেখহেতু 'কৃবাপাজি-"* সুত্রটীকে পাণিনি- 

পতঞ্জজির পরবস্তী বল। কখনই সঙ্গত নহে। চান্দ্রের উপাদি সূত্রপাঠে “কৃবাপাজি..." 
সৃত্রটী দেখা সত্বেও প্রদীপে “ব। যৌ” স্মত্রের ব্যাখ্যায় কৈয়টাচার্য্যও “কৃবাপাজি...” 
স্বাত্রর কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু সেজন্য কি এ সৃত্রটাকে কৈয়টাচার্য্যের 
পরবর্তী বলিতে হইবে? প্রাগুক্ত কারণকুটবশতঃ প্রাত্িকের দিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
সম্ভবপর নহে। 

কেহ কেহ বলেন, শ্নেচ্ছসমাজ হইতে “পিক” “নেম 'তামরস' 'সতঃ “ক্লোমন 
এবং পত্ব' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হওয়ায় প্রাচীন ব্যাকরণে উহাদের 

বাৎপত্তি স্বত্রার় হয় নাই। কিন্তু পিকাদি শব শ্লেচ্ছসমাজ হইতে পাওয়া 
গিয়াছে-_-এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। জৈমিনির “চোঁদিতং তু প্রতীয়েতা- 
বিরোধাৎ গ্রমাণেন” (১১১০) স্ুত্রীয় ভাষ্যে শবরস্বামী লিখিয়াছেন_“অথ 

যাবাঞ্বানাধ্যা ন কম্মিংশ্চদর্থে আচরন্তি শ্লেচ্ছাস্ত কন্মিংশ্চিৎ প্রযুগ্জতে যথা 

পিক-নেম-সত-তামরসাদিশব্দাস্তেযু সন্দেহঃ। কিং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন 

ধাতৃতোহর্থঃ কল্পয়িতব্য উত যত্র গ্রেচ্ছা! আচরস্তি স শব্দার্থ ইতি”। কুমারিলও 

বলিয়াছেন-_ 

“যে শবদ। ন প্রসিদ্ধাঃ স্ত্ুরা্যাবর্তনিবাঁসিনাম্। 

তেষাং শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোহর্ঘো গ্রাহ্য নেতি বিচিন্ত্যতে ॥ 

নিরুক্ব্যাক্রিয়াদ্বার। প্রসিদ্ধিঃ কিং বলীয়সী। 

সমূদায়প্রসিদ্ধি বাঁ গ্েচ্ছন্তৈবাথ বা ভবেৎ॥” (তন্ত্রবার্তিক)। 

সুতরাং পিকাদিশব্দ পুরে ছিল না_এরূপ বলা সঙ্গত নহে। . এ সকল শব খে 

পাঁওয়। যায়। মীমাংসান্তায়গ্রকাশে উক্ত হইয়াছে_-“যঃ কল্পঃ স কর্গূরধক 

ইতি ন্যায়েন সংসারন্যানাদিত্বাদীস্বরো! গতকল্পীয়ং বেদং স্মুত্বোপদিশতি |” অতএব 

পিকাদিশব চিরকালই আছে। তবে গ়নেচ্ছগণ যে যে অর্থে এ সকল শর 

প্রয়োগ করিতেন সেই সেই অর্থ আ্ধ্যপ্রসিদ্ধির অবিরুদ্ধ হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা 

গৃহীত হইয়াছে। যেমন পূর্বে 'পিবতি মধুনীতি পিকো ভূঙ্গ” এইরূপ নিরুক্তি- 

বশত? পিকশব্দ ভ্রমরে বূঢ় ছিল, কিন্তু শ্লেচ্ছদের মধ্যে কোকিলার্থে পিকশবের 

প্রয়োগে আধ্যদের আপত্তি না থাকায় তাহারাও এ অর্থে পিকশব গ্রহণ করিয়া 

ছেন এবং কালে কালে উহার ভ্রমরার্থত। পরিত্যক্ত হইয়াছে । এরূপ পরিত্যাগ 

অস্বাভাবিক নহে, কারণ পাণিনিসম্্রদায়ের প্রমাণপুরুষেরাও বলেন--“অপ্রয়োগ' 
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প্ায়াগান্তত্বাংৎ।” নেম শব্দের প্রাচীন অর্থ কাল, কিন্তু শ্রেচ্ছগণ অর্ধার্থে উহার 

প্রয়োগ করিতেন। সেইজন্য কাতন্ত্রোণাদি্থাত্রে ছুর্গসিংহ বলিয়াছেন-__'নয়তীতি 

নেমঃ কালঃ (১৫৩) এনং পাঁণিনীয়গণ বলেন-“নয়তে পৃথক্ ক্রিয়তে 

সমুদায়াদিতি নেমোইঘ্বম্” ( প্রক্রিয়াসর্ধবন্ব-_উণাদিখণ্ড ১১৩০ )। যে কোনও 

আর্থই হউক না কেন, অনাদিকাল হইতে যদি পিকাদিশবদের গ্রয়োগ থাকে 

তাহা হইলে প্রাচীন ব্যাকরণে উহাদের ব্যুৎপত্তি স্মত্রারূড হইবে না কেন? 
'পিক'শব্দ লইয়া সরম্বতীকণ্ঠীভরণে সুত্র আছে_“অলিকলিদলিপুলিবৃ্চি- 

'টিপিকৃষিভ্যঃ কিকন্” (২২1১৫, পূণ ৪৭) এবং দণ্ুনাথ বলিয়াছেন_-“পিকঃ 

কোকিলঃ।” “নেম” শব্ধ লইয়! স্বত্র আছে _“অতিস্তম্হু সধৃক্ষিক্ষু ভাযাপদিযঙ্গিণীভ্যে। 

নন” এবং তদনুসারে ছূর্গসিংহ ও পাণিনীয়গণ যথাক্রমে পুব্বোল্লিখিত ছুইটা বাক্য 

বলিয়াছেন। “তামরস শব্দ লইয়! সরম্বতীকণ্ঠা ভরণে একটা সূত্র দৃষ্ট হয় “বেতস- 
তামরসসারসাদয়ঃ৮ (২৩১৭৪ ) এবং দণ্ডনাথ বলিয়াছেন _“বেতসাদয়োইসচ, 

গ্রতায়ান্ত! নিপাত্যান্তে?। 'সত” এক প্রকার দ।রুময়পাত্র যেমন 'কেটো" অথবা এক 

প্রকার বৈতসপাত্র যেমন 'ধামা” 'আড়া' ইত্যাদি। এ শব্দ লইয়া বোধ হয় কোনও 

সত্র পাওয়া যাঁয় না, সুতরাং উহন করা আবশ্যক । “সঙ' শব্দ পূর্বে সম্ভবত; 

দ্বিবা দ্বয় শব্ষের সহিত মিলিত থাকিত, যেমন--“দ্বেসত' 'ছ্বয়সত" (117 (৮9 

11100360001], 11510 000 52709 191101]) 10)00 201)11)010% 0119 1):5101, 

|. ড.) ক্লোমশব্দ লইয়া সরম্বতীকগ্ঠাভরণে একটী স্তর আছে-“ব্যোমন্ 

রোমন্ লোমন্ ক্লোমন্ হেমন্ বেমন্ নামন্ ললামন্নাত্মন্ যক্মান্ পক্ষান্ নৃষ্ষান্ বন্মান্ 

সীনন ব্রন্ষন্নিতি (মনিন্)” (২1১২৮৫)।  দগ্ডনাথ বলিয়াছেন _'ব্যোমাদয়ো 

মনিন্ প্রত্যয়ান্ত। নিপাত্যন্তে। '*'ক্লাম্যতীতি ক্লোম। শরারাভ্যন্তরাবয়বঃ । ক্লোম। 

অর্থাং 10])0 10170 1 স্ত্রটার পাঠান্তর আছে। পাঠীন্তরে কিন্ত ক্লোমশব পাওয়া 

যায় না। প্রক্রিয়াসর্ধবস্বোদ্ধত “নামন্ সোমন্ সামন্ হোঁমন্ হেমন্ রোমন্ 

লোমন্ ব্যোমন্ বিধন্মন্ ধ্যামন্ পাঁপ মন্” (81১৬৪) স্ুপ্রের ব্যাখ্য।য় নারায়ণ 

উট লিখিয়াছেন--“ক্লোমন্ ললামন্ যক্ষ্রন্ পক্ষ্মন বক্মন্নিতি চ ভোজোক্তাঃ।” 

পাণিনীয়গণের উপাপ্দিপ্রকরণে শুত্রটীর পাঠ এইরূপ-"নামন্ সীমন্ ব্যোমনূ, 

রোমন্ লোমন্ পাপথৃন্ ধ্যামন্ ( সিদ্ধান্তকৌমুদী_৬০০)। পদার্থে পত্ম' শব 
ভারতীয় আধ্যদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। ক্ষ যবদ্ধীপ 

নামক বালিম্বীপের পঞ্ডিতগণ “অস্তিস্তসুহস্থধৃক্ষিক্ষুভাযাপদিযক্ষিণীভ্যো মন্ 



৫৮২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

( প্রক্রিয়াসর্বন্ব ১1১৩০) সুত্রস্থিত “পদ্* ধাতু স্থানে পিত,+ ধাতু পাঠ করিয় 

বলিতেন--“পততি ভূঙ্গোইস্মিন্সিতি পত্বং কমলম্*। কিন্তু ভারতীয় আধ্যদের 

মধ্যে পিত্ম' শবের প্রচলন হয় নাই। সেই জন্য এ স্ত্রের ব্যাখ্যায় নারায়ণ তট 

লিখিয়াছেন__“পগ্ভতে গম্যতে ভূ্গৈ? পান্নং কমলম্। 

পদ্মং হি পদ্যতেরুক্তং ন পতে মাধবাদিভিঃ | 

স্পষ্টো দকারশ্চোদীচাং তকারোক্তিরতো ভ্রম্নঃ ॥% 

শ্লেকে 'মাধবশব্দদ্বারা সায়ণীচার্য প্রণীত “মাধবীয়ধাতুবৃত্তি'নামক গ্রন্থ উদ্দিট 

হইতে পারে, অথবা অমরকোষের “মাধবীয় টীকা'নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার মাধব৪ 

লক্ষিত হইতে পারেন। তবে কমলার্থে পত্ম'শব্ব না হইয়া পদ্মা” শবই হইবে 
কেন তাহ! জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিব--*বিচিত্র। হি লোকে শব্দানা! 

প্রবৃত্তি”, আর শালিকনাথ বলিবেন-__“তত্র শব্দার্থসন্বন্ধং পৌরুষেয়ং প্রচক্ষতে" 

( গ্রকরণপঞ্চিকা )। 

শাকটায়নের উণাদিশুত্র অল্পবিস্তরভাবে উপজীব্য করিয়া নান সম্প্রদায়ের 

ওণাদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, যেমন-_- 
(১) পাণিনীয়সম্প্রদায়ের উণাদিপ্রকরণ। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজি- 

দীক্ষিত ইহা! হইতে ৭৫৯টা স্ত্র সন্নিবেশপূর্বক তদুপরি একখানি বৃত্তি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ভট্টোজির প্রায় মামমময়িক নারায়ণ ভট্টের 'প্রক্রিয়াসর্ববন্ব'নামক 

গ্রন্থ ১৫৮৬ খুষ্টাবডে প্রণীত হয়। ইহার উণাদিখণ্ডে পাণিনির সুত্র প্রয়োগপুর্ববক 

ওণাদিক শবের সাধন দশিত হইয়াছে, যেমন-কৃবাপাজি'." স্মত্রদ্ধারা 'বাছু 
শব্দের সাধনে 'আতো যুক্ *"” স্তরের প্রয়োগ । উণাদিশাস্তরগত কোনও কোন 

শব্দের অর্থান্বয় করা কঠিন। সেইজন্য নারায়ণকৃত প্ররক্রিয়াসর্ববন্বের প্রথমেই 

লিখিত আছে-__ 

“কুচিৎ সুযোজ্যা ধাত্বর্থাঃ কাপ্যযোজ্য। উণাদিষু। 

কচিৎ কথংচিদ্ যোজ্যাঃ স্থ্য বর্ষ্যন্তে তত্র তত্র তে। 
অর্থং বিনাইপি ধাতুক্তি ব্যু ংপর্ত্যাবশ্যকাৎ কৃতা। 

কৃংতদ্ধিতাদিসিদ্ধাশ্চ স্বসিদ্ধাশ্চ পুনঃ কচিৎ ॥ 
উচ্যন্তেইত্র হি পৃব্রেষাং মতভেদাবিলুপ্তয়ে। 

ব্যুৎপত্তিশ্চ বহুত্বেন শব্দীসন্দেহসিদ্ধয়ে ॥” 
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গাবার তৃতীয় স্ৃত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-__ 
“অন্মাদ্ধাতোরিয়ং সংজ্ঞা সাধ্যেতি মুনিশাসনে । 

কিং কুম্মোইথাম্বয়ঃ কশ্চিল্নূশ্চেৎ কৃতিনো বয়ম্॥ 
সদসদ্বাপি যৎ কিঞ্িছুক্ত,! ব্যুৎপাদ্যমিত্যদঃ। 
টাকাসর্ধন্ব-কারাদিবচনং শরণং হি নং” (১৩)। 

ইহাতে ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয় বলেন_-77700005 0154019101101) 

1101 11101070011 7723 11710]. 082100 11) 11)1৭ 00810000515 01617 001। 

|1৭ 1'201011:21010 91216106001 0 0110 100011)10110 00 1110 0. অন্মাদ্ধাতো- 

রিয়ং সংজ্ঞা” (001) ০010010010১ 1938 )। ইহা চিন্তনীয়। আমাদের 

মনে শ্লোকটীর বাক্যান্বয় এইরূপ-অন্মাদ্ধাতোরিয়ং সংঙ্ঞা সাধোতি মুনিশাসনে 
কশ্চিদর্থান্বয়শ্চে্ল্ধঃ, বয়ং কৃতিন: (পণ্ডিতাঃ)$ [ অন্যথ] ] কিং কুম্মঃ? 

(ন তত্র পণ্ডিতা বয়মিত্যর্থ))। ম্ুৃতরাং পুরুষগর্থাই শ্লেকটার লক্ষা, শাস্্গর্ভ। 

নহে। প্রক্রিয়াদর্ধবন্ষের পূর্বে উণাদিস্বত্রের উপর শ্বেতবনবাসীর “শ্বেতবনবুগ্রি 
গ্ণীত হয় এবং শ্বেতবনবাসীর পূর্বে মাণিকাদেব উাদিস্ততরবুন্তিদশপাদী'নামক গ্রন্থ 

প্রণয়ন করেন। মাণিক্যদেবের পূর্বে উজ্জলদন্তের বৃত্তি প্রণীত হয়। ইহাতে ৭৫ণ্টা 

উণাদিক শ্মত্র ব্যাখ্যাত ও উদাহৃত হইয়াছে । এই সকল স্তর পাচ পাদে নিভক্ত 
বলিয়। “পঞ্চপাদী' ইহার নামান্তর। কেবল উণাদির উপর লিখিত বলিয়! পর্চ- 

পাদীতে সুত্রগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্ত ভট্োজির বৃন্তিতে 

বৈদিকশব্দরাশির স্বরগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইঈয়। থাকে। সম্যক্ স্বরোপদেশ 
বাতীত উণাদিসুত্রর ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে । সেইজন্য প্রক্রিয়াসর্ধ্বন্বের গ্রথমেই 

ন/রারণ ভট্ট লিখিয়াছেন __ 

“ধাবর্থমাশ্রিত্য ভবন্থ্যণাদিকা উাগ্যধীনা নিগমেইপি চ স্বরাঃ। 

অতঃ কৃদন্তর্গতমপ্যুণাদিক€ ধাতোঃ পরং ছান্দসতোইপরং বরাতে ॥” 
উজ্জবলদত্ত অনেক প্রাচীনবৃত্তির নাম করিয়াছেন, যেমন_ক্ষণণককৃত্তি 

(১১৬৮), গোবদ্ধনীয় বৃত্তি (২1১০৭, ৩1৪০) ৪1২০, ৬৮.** ), দেববৃন্তি (২২৩, 

৩১, ২৮, ৮৬১০), নগ্নবৃত্তি (8৬৬ ), প্রাচীনবৃত্তি (২।৩২ ), সতীবৃন্তি (৩২৫), 

সতীবৃত্তি (৩।১৪) ইত্যাদি । গদসিংহের উণাদিবৃত্তি ক্ষপণকবুত্তি বলিয়। প্রসিদ্ধ । 
দেববৃদ্ধি অর্থাৎ পুরুষোত্তমদেবপ্রণীত উপাদিবৃন্তি। নগ্রবুত্তি সম্ভবতঃ পৃজ্যপাদ- 
দেবনন্দিপ্রণীত। 



৫৮৪ ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 

(২) বৌদ্ধদের ইন্দ্রগোমিপ্রণীত এন্দরব্যাকরণে অনেক উণাদিহৃত্র ছিল, 

কিন্ত গ্রস্থলোপের সঙ্গে উহারও লোপ হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৌমারদের উপাদি- 

প্রকুরণে ইন্দ্রগোমীর অনেক সূত্র প্রবেশ করিয়াছে । 

(৩) কৌমারদের ওণাদিক সুত্র শর্বববর্মপ্রণীত নহে। তাঞ্জোরে প্রবাদ 

আছে যে, এ সকল সূত্র বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কর্তৃক প্রণীত হয়। কেহ কেহ বলেন, 

বৌদ্ধদের গ্রন্দ্ব্যাকরণ হইতে এ সকল সুত্র কলাপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ছুর্গসিং 

তদুপরি একখানি বৃত্তি করিয়াছেন । বৃত্তির প্রারস্তে লিখিত আছে__ 

“নমন্তৃত্য গিরং *ভুরিশব্দসন্তানকারণম্। 

উণাদয়োইভিধাস্থান্তে বালব্যুৎপত্তিহেতবে ॥৮ 

গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে-__ 

“শাবাত্মিকা যা! ত্রিজগদ্ বিভত্তি স্ক,রদ্বিচিত্রার্থনধাং অ্রবস্তী। 

য1 খদ্ধিরীড্য। হৃদয়ে সদৈব মুখে চ সা মে বশমন্তু নিভ্যম্॥৮ 

গ্রন্থান্তে লিখিত আছে-__ | 

“শব্দানামানন্ত্যাদ ব্যুৎপত্তি দৃশ্যিতে যেষাম্। 

তেযাং বিজ্ঞৈঃ কার্য! মুগ্য। ধাতোস্ততঃ প্রত্যায়ান্তাৎ ॥” 

[01 গা, ২, 00101010 মহোদয়ের প্রকাশিত [00 00801 ৪0৮৫9 01110 

[01277009000] ৮101) (09 0৮ 06100291101) নামক গ্রন্থে প্রথম 

প্লোকটা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের কতক কতক অংশ দৃষ্ট হইবে (1120, 

[00150910 30810699068 [0 15 006) উপাধ্যায়সর্ধবন্ব প্রণেতা সর্ঝধর 

উপাধ্যায় হুর্গপ্রণীত ওণাদিক বৃত্তির প্রথম টাকাকার। 

(৪) বৌদ্ধাচারধ্য চন্দ্রগোমী চীন্দরব্যাকরণের পরিশিষ্টম্বরূপ একখানি 

ইণাদিকমৃত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৩২৮টা সুত্র তিন পাদে বিভক্ত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে কতকগুলি শাকটায়নীয় সুত্র গৃহীত হইয়াছে, যেমন--কৃবাপাজি''" 

ইত্যাদি এবং অনেক শাকটায়নীয় স্ুত্রের যোগবিভাগাদি দ্বারা কতকগুলি নৃতন 

সুত্র রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, এ সকল স্মত্রের প্রথম বৃত্তিকার ধর্মদাম 

আগচার্ধ্য। 

(6) জৈনাচার্ধ্য পৃজ্যপাদ দেবনন্দীর উণাদিহুত্র পাওয়া যায় না। তিনি 
সিসিক 

সাক 

« কোনও টান গ্র্থে 'গিরং, স্থলে “শিব পদ ৃষ্ট হয়। 



শীকটায়ন উপাধি গ্র স্থকার €৮৫ 

সম্ভবতঃ পাণিনীয় উপাদিসুত্রের একখানি বৃত্তি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এ 

বুন্তিকে নগ্নবৃত্তি বলেন। | 

(৬) নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ উপজীব্য করিয়া জৈনাচাধ্য অভিনব শাকটায়ন 

একখানি পাদচতুষ্টয়াত্মক উপাদিস্ৃত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, 

ইহাতে মহষি শাকটায়নগ্রণীত সুত্রের বিশেষ কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। 
সেইজন্য ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন_-"0)6 6%)6৫৪ 19 1110 17) 0) 

[01801301085 8 187৭0500801 1110 81)0107)1 51011870100) 2110 118 

018, 1)06 11619 900 10 100 01581)1)900)0901 107 1015 9090৮111005) 

(২. ৭. 0 1). 71). কিন্তু 44 1)950009 07108080100 ১809111 

২[7101801168 11) 1010 0011001101৯ 01 019 4.9. 13, নামক গ্রন্থের 19% পত্রে 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশান্সি মহোদয় লিখিয়াছেন_-“'**0)9 0090110101৭ 

|| [71111 170 95171550107 81910 009 10810017009 521018)41/08 

$0]. ]01)119190 707) ৪085, 10501) 13010101], 910 00109 10 ৭110৭ 11 

()1)0 0 10:08) ধা] &. এ) 10105 100, 18 00108001701 19 

00101100950 001001107008 01056 11801 000 919000810070150 নৈ108800 

0) 1110 0110170401 011) 

(৭) প্রাচীন শাকটায়নের ন্যায় ধারাধিপতি ভোজদেব বিশেবভাবে উগাদির 

শাস্দীয়ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সরস্বতীকা ভরণে নানা শাকটায়নীয় সুত্রের 

পাঠান্তর আছে এবং উহাতে অনেক নৃতন সৃত্রও দৃষ্ট হয়। নারায়ণ দণ্ডনাথ এ 

গ্রন্থের “হুদয়হারিনী'নামে বৃত্তি লিখিয়াছেন। 'প্রক্রিয়াসর্বন্থস্থিত উপাদিখণ্ডে 

'বর্ণানীতি'র পর গ্রন্থকার নারায়ণ ভট্ট 

নউক্তেষু প্রত্যয়েষেব প্রকৃত্যাধিকাগোচরাঃ। 

ভোজোক্তয়ঃ পুরা প্রোক্তী। অবশিষ্টানথ ক্রুবে ॥ 

এই শ্লোক লিখিয়া “কায়; কিঃ»প্রভৃতি ভোজরাজীয় স্থাত্রের প্রপঞ্চপূর্ববক 

লিখিয়াছেন__«ইতি ভোজোক্তাঠ”। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, নারায়ণ ভট্রের 

মতে এ সকল সুত্র ভৌজপ্রণীত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভোজদেব কোনও 

প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই সৃত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কারণ এ সকল স্ব 

ডোজপ্রণীত হইলে দণ্ুনাথের নিকট আমরা কোনও না কোন কথা শুনিতে 
ূ | 

৭৪ 



৫৮৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

(৮) পাণিনীয়স্ত্রসমূহ প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া! সংক্ষিপ্তসার প্রণীত 

হইলেও ওণাদিক সুত্রসম্থন্ধে ক্রমদীশ্বর বিশেষভাবে মহধি শাকটায়নকে ই অনুমরণ 

করিয়াছেন। সেইজন্য ক্রমদীশ্বরীয় উণাদিপাঁদের শেষে তদঙ্গীভূত 'কৃচ্ছেষোই- 

ব্যয়পাদ'নামক একটা উপপাদ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। ইহার উপর “রসবতীবৃততি 

আছে, কিন্তু গোয়ীচন্দ্রের কোনও টীকা নাই। 

(৯) হেমচন্দ্র একখানি উণাদিস্থত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৯৬ষ্টা 

শ্ত্রআছে। অভিনবশাকটায়নীয় উণাদিমূত্র প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়। এই 

সকল সুত্র প্রণীত হইয়াছে । 
(১০) সারম্বতস্প্রদায়ে অন্নভূতিত্বরূপের সারম্বত প্রক্রিয়ায় এবং রাঁমা শ্রমের 

সিদ্ধান্তচক্দ্রিকায় নানাবিধ ওণাদিক শবের বুযুৎপত্তি দশিত হইয়াছে । সার 

প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ওঁণাদিক স্থাত্রের উপদেশ প্রদানপূর্ববক লিখিত হইয়াছে_ 
“সংজ্ঞাস্ু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়শ্চি ততঃ পরে। 

কার্ধ্যাদ্ বিদ্যাদনূবন্ধমে তচ্ছা ্্ রমুণা দিযু ॥ 
উণাদয়োইপরিমিতা! যেষু সংখ্য। ন গম্যতে। 

গ্রয়োগমন্গুস্থত্যাদ্ধা প্রযোক্তব্যাস্ততস্ততঃ ॥” 

(১১) যুগ্ধবোধে বোপদেব উণাদিসম্বস্বীয় কোনও সুত্র করেন নাই। 

তবে অগ্টাধ্যায়ীর “উণাদয়ো বহুলম্ (৩1৩১) স্থাত্রের তাৎপধ্য তাহার “নায় 

তিক্ ৮৮ (১০০৭) সুত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা! দেখিয়া উপাদিকোধৰং 

পণ্ডিত দামশন্্না কতকগুলি উপাদিস্থত্র প্রণয়ন করেন। উণার্দিকোষও মৌগ্ধবোধ 

সপ্প্রদায়ের গ্রন্থ । রামতর্কবাগীশকর্তৃক ইহা গ্রতিসংস্কৃত হয়। "4১ 1)950100 

08191006০01 1000 300091016 01820900008 01009 4 ডি, 1). নামক 

গ্রন্থের 15৮] পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন_ 

800 901008/ সা00 8] [00501405010 5886 10 দা]010]) 38001 

10709580158, 20010011090 & 00101001621, 387 ৭21170881009% 88 

101) [81101) চ505/8208 2100 12101090, ৩ 1855 0119 100107001 

0? 105 00117670091 020. 006 তি2ঘা্। 0? 111000109-1000008 নামি আহ্ 

তিক্ ৮7৪০ 0018 19 & 1009 01119 7১810101 501001 10101) 1779 1)60 

৪0197 (0 1116 110001)8-001)9 90700] 15 181109-550159 (]. 6 

08191009874). 



শাকটায়ন উগাদিগ্রন্থকার নয 

(১২) প্রথম পদ্মনাভদত্তের “পৃষোদরাবৃত্তি উপজীব্য করিয়া স্ুপস্নকং 
পল্ননাভদত্ত ১৮০্টা উপাদিনুত্র এবং তছুপরি একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। সপন 
কংপ্রকরণের পর ইহা! 'িণাদিপ্রকরণ'নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার উপর 

বিষুগিশ্রের টাকা আছে। প্মনাভের সমূত্র উপাদিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাম- 
গোবিন্দ চক্রবস্তীর 'শব্দান্ধিতরী' প্রণীত হয়। ইহা একখানি উপাদিকোষবিশেষ | 

(১৩) শ্রীজীবগোম্বামীর হরিনামাধুতব্যাকরণে কুদন্ত প্রকরণের মাধো 
উণাদিকশবের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে । তথায় সুত্রিত হয়াছে_দগমি- 

গাম্যাদয়স্ত ভবিষ্যুতি সাধন: (১৯৯), “উণাদয়ো! বছুলম্” (৩৬৬) ইত্যাদি। 

কদম গ্রকরণের প্রারস্তে_ 

“ধাতুং সর্ধমুপাদায় সর্বং রূপং করোতি যঃ। 

কৃ স এবেতি বিশ্মিত্য তদ্ধন্ম। কৃৎ প্রশস্তাতে ॥৮ 

এট শ্লোক লিখিবার পর কৃৎগ্রসঙ্গেই স্ুত্রকার উণাদিক শব্দের সাধু 
দেখাইয়াছেন। | 

(১৪) প্রয়োগরত্বমালায় পুরুযোত্তম বিদ্যাবাগীশ কৃদ্বিশ্যাসীয় স্বাত্রের মধ্যেই 

উাদিক স্থাত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কৃদনিন্যাসে সৃত্রিত হইয়াছে-_ 

“গসাদয়ঃ সাধবঃ আ্ারিন্ণিনন্তা ভবিঘাতি”, “উণাদয়ঃ স্থা বুলম্”, “ক্রাদেরণ ৮, 

“টীনাদয়োইপাদানে স্ুযুঃ” ইত্যাদি । 

মহার্ধ শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসন নহে 

জৈন পণ্ডিতদের দৃট বিশ্বাস এই যে, যাক্ষপা িন্যাদিস্মৃত মহধি শাকটায়নই 
টাহাদের শব্দানুশাসন ও তছুপরি অমোঘবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য 

শাৰটায়নপ্রক্রিয়াসংগ্রহের প্রস্তাবনায় পণ্ডিত প্রবর জ্যোষ্ঠারাম মুকুন্দজী এবং 
পনালালজৈনমহোদয় লিখিয়াছেন_"অন্মিন খলু ভারতবর্ষে" 'পাণিনিমূনেঃ 
পূর্বনপি মহান্তোইনেকে শাব্দিকা আচার্য্য! বন্ুবুঃ-* ॥ তেষু-"'শ্রীশাকটায়নাচার্ষো! 

যংগ্রণীতমিদং চতুরধ্যায়াত্মকং শবানুশাসনমিদানীমপ্যন্মিন্ ভারতবর্ষে চকান্তি। 

এতচ্ছবানুশাসনং নুত্রপাঠ-ধাতুপাঠ-গণপাঠ-লিঙ্গানথশাসন-সুত্রপাঠোণাদিনুত্রপাঠ- 
ভেদেন পঞ্চধা বিভক্তম্। ...গ্রীমতা পাণিম্যাচার্য্েণ স্বীয়সত্রপাঠে-*'এতস্ত"** 
শ্রশাকটায়নস্ত মতং...বহুষু সত্রেযু সংগৃহীতম্, তদ যথা_পাণ “লঙঃ শাকটায়ন- 



৫৮৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ঠম্েবগ (৩৪১১১) ইতি স্ুত্রং শাকটায়নীয়শবান্থৃশাসনগত'''“আদ্দিষে। থে 

জুর্স্ বা” (১81১৫) ইত্যেতংসুত্রস্ত বিষয়মন্তুবদতি, তথা (পা) “বো 

লঘুপ্রযত্তরঃ শাকটায়নস্ত” (৮৩১৮) ইতি***নৃত্রং' শীকটায়নীয়শকান্ুশাসন- 

গতম্...পবাহমুঞ্যাদ” (১১১৫৫) ইত্যেতৎনূত্রস্য বিষয়মন্তুবদতি ।:-*আন্চ্চ-. 

খগ যজুর্ষেদয়োঃ প্রাতিশাখ্যে তথা যাক্কপ্রণীতে নিরুক্তে চ শাকটায়নাচা্যান্ 

নামসংকীর্তনমুপলভ্যতে । তথা-''পতগ্রলিনাইপি ৩1১১১ সুত্রস্ত তথা" 

“উণাঁদয়ে। বছলম্” (৩৩১) ইতি*ুত্রস্ত চ ভাত্যাবসরে ইদমুক্তমনাম 

ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্ চ তোকম্, |. বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন 

আহ 'ধাতুজং নামেতি। অপরং চ_ শাকটায়নপ্রণীতান্থ্যণাদিসৃত্রাণি সব্বৈরপি 

প্রাচীনৈঃ শাব্িকপ্রবরৈরঙ্গীকৃতানি তথা পাণিনিনাইপি তান্েবোররীকৃতানি 

নান্ঠানি নিবদ্ধানীত্যেতদপি শাকটায়নস্ত শাব্দিকধৌরেয়ত্বং গ্রখ্যাপয়তীতি 

নাবিজ্ঞাতং সুধিয়াম্। শাকটায়নপ্রণীতোণাদিস্ত্রাণাং ব্যাখ্যানানি তৃজ্জলদ্ 

মাঁধবাচার্ধ্যাদিভি ব্যরচ্যান্তেতি স্ুপ্রসিদ্ধম্।” 

এ সকল কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়__শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্ঠ। পাখিনির 

পূর্ববর্তী যাক্ক, যাক্কের পূর্ববর্তী গার্গা, এবং গার্গ্যের বর্ীয়ান্ সামসময়িক নহি 

শীকটায়ন। ইহাকে ভৈনপণ্তিতগণ তাহাদের সগ্যোজাত শব্দান্থশাসনের প্র 

বলিতেছেন। ভাল, উক্ত প্রস্তাবনায় অষ্টাধ্যায়ী এবং শব্দান্ুশাসন হইতে যে 

চাঁরিটা সুত্র উপন্স্ত হইয়াছে তাহাদের পৌর্বাপধ্য নিরূপণ করিবার জন্য আমরাও 

যত্ববান্ হইব। 

“লঙঃ শাকটায়নস্তৈব” (৩৪১১১) এবং “দ্বিষশ্? (৩1৪1১১২) এই 

দুইটা সুত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে, আকারান্ত ধাতু এবং দ্বিষ, ধাতু উভয় 

লঙ পরন্্ৈপদীয় প্রথম পুরুষের বুবচনে শাকটায়নমতেই ঝি স্থানে জু হইবে, 

যেমন-_যা। অধুঃ এবং দ্বিষ অদ্ধিষুঃ। 'শাকটায়নমতেই, বলিবার অভিপ্রায় 

এই যে, অন্যান্য বৈয়াকরণের মতে এবং পাণিনির মতে 'অধু$ স্থলে 'অধান্ঃ এবং 

'অদ্বিষুঃস্থলে 'অদ্বিষন্য হইবে। পাণিনির কথায় উপপন্ন হয় যে, তুর 

শাকটায়নব্যাকরণে বিকল্পের উপদেশ ছিল না। কিন্ত জৈনশাকটায়নের 

শব্দানুশাসনে সুত্রিত হইয়াছে-_“আদ্দিষো ঝে জর্ঁস্ বাগ (১1৪1১৭৫, ২৭৩৭? )। 

অতএব ইহার মতে পদ হইবে-_অযু$ বা 'অযান্ এবং 'অদিষুঃ? বা “অদিষ। 

ইহাতে স্পষ্ট উপপন্ন হয় যে, জৈন শব্দানুশাসনপ্রণেত৷ শাকটায়ন পাঁণিনিকথিত 



শীকটায়ন উপাদদি গ্রন্থকার ৫৮৯ 

গহধি শাকটায়ন নহেন। কারণ মহধি শীকটায়নের এবং পাণিনির মতবাদ 
জানিবার পর জৈন শবাম্ুশাসনের সবত্রটা প্রণীত হইয়াছে । 

“ব্য ল্ঘুপ্রযতূতরঃ শাকটায়নস্থয” (৮৩।১৮) এই পাণিনীয় সুত্র হইতে 

জান! যায় যে, মহধি শাকটায়নের ব্যাকরণে অশ বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত 

নকারের ও যকারের লঘৃচ্চারণ বিকল্পে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং লঘুপ্রযত্ব বা 
শলঘুপ্রযত্ব উভয়স্থলেই স্বরবর্ণের পর যকারের ও বকারের লোপ উপদিষ্ট হয় 

নাই। এ সম্বন্ধে মহধি গার্গ্য কিন্ত ভিন্নমতাবলম্বী হন। কারণ পাঁণিনির 

“এতো গার্গ্যস্য” (৬৮৩২০) স্ৃত্র হইতে বুঝা যায় যে, তিনি ওকারের পর 

পদান্তের অলঘুচ্চারণে যকারের নিত্যলোপ বিধান করিয়াছিলেন। জৈনদের 
শন্দানুশাসনে কিন্তু “অচ্যস্পষ্টচ” (১১১৫৪, পৃ* ১৮) এবং “বাহনুঞ্যাৎ” 
(১১১৫৫, পৃণ১৮ ) এই স্বৃত্রদ্য় দ্বার! মহধি শাকটায়ন এবং মহষি গার্গ্য উভয়ের 

নতবাদই একত্র সংগৃহীত হইয়াছে । অতএব মহধি শাকটায়ন জৈনশব্দানুশাসন- 

প্রণেতা নহেন। | 
আর এক কথা । অগ্টাধ্যায়ীতে শ্ূত্রিত হইয়াছে_“মুধাতুরকঙ্ ৮” 

(৪1১৯৭ )। পাণিনির পর কাত্যায়ন মুনি ইহার উপর বান্তিক করিয়াছেন__ 
“মুধাতৃব্যাময়োঃ” ৷ তারপর স্ূত্রবান্তিকের উপর ভায্াকার পতঞ্জলি মুনি 

বলিলেন__এমুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচগডালবিস্বানামিতি ব্যক্তব্যম” ৷ জৈনদের শবদান- 
শাসনে কিন্তু সুত্রিত হইয়াছে__“মুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচগ্ডালবিস্বস্যাকঙ, চ. 

(২৪২৭, পৃ ১৩৯)। পাণিনি যদি এই সুত্র দেখিতেন তাহা হইলে 
কাত্যায়নের বাণ্তিক হইত না বা পতঞ্জলিরও কিছু বক্তব্য থাকিত না। এরূপ 

অবস্থায় বলিতে হইবে, জৈনশব্াানুশাসনই পাতঞ্জল ভায্ের নিকট খণী। 

আন্মদেশীয় পণ্ডিত অহোবল ভট্ট অর্থাৎ বোধানন্দঘন আথব্ধণ প্রাতিশাখ্যের 

ব্যাখ্যায় জৈনশব্দান্থশাসনের “ব্যোইফ্যাঘোভোভগোঠ৮ (১১১৫৩) এই সন্ধি- 

মৃতরটার কর্তৃত্ব মহধি শাঁকটায়নে আরোপ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ 

জৈনশবান্বশাসনপ্রণেতা শাকটায়নকে মহধি শাকটায়ন বলিয়া অনুমান করেন। 

অহোবল ভ্ট ১৩-১৪ খুষ্টশতাব্দীয় বেদান্তদেশিক প্রণীত “সংকল্পসথধ্যোদয়' 
নামক নাটকের টীক1 লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি ১৪ খুষ্টশতাব্দীর প্রবন্তী। 

১৪ ুষ্টশতাববীর পর তিনি এ সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা আমর! জানি না। 

ভবে তর্কান্থুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও উভয়ের একত অন্থুমিত হইতে পারে না। 



৫৯০ ব্যাকরণদর্পনের ইতিহাস 

কাতম্ত্রে অনেক পাণিনীয় সূত্র দৃষ্ট হয় বলিয়! পাণিনি এবং শর্ধববন্মা কি এক ব্যক্তি 

হইবেন ? 
জৈনশব্দান্ুশাসনের উপর স্ুত্রকার স্বয়ং 'অমোধঘবৃত্তি' নামক একখানি 

বিপুল ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চিন্তামণি-স্থিত 'তস্তাতিমহতীং বৃন্ধিং 

'হৃত্যেয়ং লঘীয়মী, ইত্যাদি গ্লোকে যক্ষবর্মাচাধ্য এবং  চিদানন্দকবির 

মুনিবংশাত্যুদয়'নামক জৈনগ্রন্থের ব্যাখ্যায় চারুকীন্তিপপ্ডিতদেব যাহা যাহা 

বলিয়াছেন তদ্দারা৷ একথা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব শবান্বশাসন- 

প্রণেতা শাকটায়নই যে অমোঘবৃত্তিকার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গণরদু- 

মহোদধিতে বর্দমানোপাধ্যায় শাকটায়নকে শকটাঙ্গজ বলিয়া নামগ্রহণপূর্ব 

অমোঘবৃত্তির রাশি রাশি বচন উদ্ধার করিয়াছেন, যেমন--পাত্রেসমিতাদয়ঃ 

( শব্দান্ৎ ২1১৫৭) সুত্রীয় অমোঘবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছ্েন- 

“শাকটায়নস্ত কর্ণেটিরিটিরিঃ কর্ণেচুরুচুরুরিত্যাহ” (১০৪) অথবা যেমন 

_ময়ুরব্যংসকাদয়? (শব্দান্থৎ ২১৭৯) স্ৃত্রীয় অমোঘবৃত্তি লক্ষ্য করিয়৷ 

তিনি লিখিয়াছেন-__“শাকটায়নস্ত অগ্যপঞ্চমী অদ্যদ্বিতীয়েত্যাহ” ৷ তিনি আনার 

লিখিয়াছেন_ 

“হাসপ্রধানকবয়ঃ সমানসন্নিধিতদর্থসমধুক্তাঃ । 

অথ চতুরো বর্ণযুগৌ শীলং শকটাঙ্গজঃ প্রাহ ॥” (৩1১৮০ )। 

শাকটায়নস্তব ষণপ্রত্যয়মানয়ন্ শীলমেব শৈলীয়মাচাধ্যস্তেত্যাহ |” ( গণরতম' 

৩১৮০ )। ইহা অমোঘবৃত্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। বর্ধমানের এই সকল 

উক্তি শুনিয়। অনেক প্রমাণপুরুষও জৈনশবানুশামনের অমোঘবৃত্তি-গ্রাগত 

শাঁকটায়নকে মহধি শাকটায়ন বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি হালে 

ইতিহাঁসবলে তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করি। ইহাতে তন্্বাত্তিকের একটা 

শ্লোক মনে পড়ে 

“অত্যন্তবলবস্তোইপি পৌরজানপদা জনাঃ। 

দুর্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পাঁধিবাশ্রিতৈঃ॥” 

শব্দান্বশাসনের অমোঘবৃত্তিকার শাকটায়নের পিতা শকট'নামে 

প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন! তাহা! আমরা জানি না। তবে যদি বর্ধমান অমোং- 

বৃত্তিকারকে মহধি শ্বীকটায়ন বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিষম ত্র 

পতিত হইয়াছেন। . স্থাণুকে পুরুষ ভাবিলে স্থাপু কি পুরুষ হইতে 



শীকটায়ন উপাদিগ্রন্থকার ৫১৩ 

পারে? বর্ধমানের প্রায় সামসময়িক ক্রমদীশ্বর কিন্তু মহধি শাকটায়ন 
হইতে জৈনশাকটায়নকে পৃথক রাখিবার জন্য শব্দান্বশাসনস্থিত “মাতর- 

পিতরং দ্বন্দ বা” (২1২৩০) স্থত্র লক্ষ্য করিয়া আপন সংক্ষিপ্তসারে সূত্র 
করিয়াছেন__“পিতুশ্চ পিতর ইতি ক্ষপণকঃ” (সমাস ৪০৭)। ভাল, শাম 
শাসনস্থিত “স্থেয় প্রকাশনে” ( ১1৪।৩৭ ) স্থাত্রর অমোঘবৃন্তিতে যে শাকটায়ন 
কর্তৃক কালিদাসের পরবন্তী ভারবির কিরাত হইতে “সংশয্য কর্ণাদিষু তিঠাতে যঃ” 
(৩১৪) এই শ্লোকাংশ উদ্ধত হইয়াছে, বদ্ধমান কি তাহাকে পাণিনিযাস্কদির 
ূ্বববন্তী মহধি শাকটায়ন ভাবিয়াছেন ? 

রাষ্ট্রকুট নরপতি (রাঠোর রাজ) গোবিন্দপ্রভৃতবধের পুত্র এবং অকাল- 
বধের পিতা প্রাশ্মোত্তরমালাদিগ্রন্থ প্রণেতা মহারাজ বীরনারায়ণ অমোঘবধ ৯থুষ্ট 

শতাব্দীয় ছিলেন। তিনি রাণী রন্নাদেবীর ও রঞ্জাবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । রানী 
রন্নাদেবী গৌড়ের পালবংশীয় মহারাজ ধশ্রপলের পড়ী ও দেবপালের মাত।। 
রাণী রঞ্জাবতী ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের মাতা ও লবসেন শ্রুতকীন্তির অর্থাৎ 

লাউসেনের পিতামহী। প্রাত্বিকপ্রবর ভট্টশালীর মতে মহারাজ দেবপালগ 
৮৬১ খুষ্টাব পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। লাউসেন তাহার সেনাপতি ছিলেন। 
ইতিহাসে এ সকল কথা উপনিবদ্ধ আছে। 

ক্রণো লিবিশের মতে ৮৬৭ খুষ্টান্ধে মহারাজ বীরনারায়ণ অমোথবর্ধ 
চাপুক্যরাজগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের রাজ্যে অগ্নিপ্রয়োগদ্বারা রিপুকুল 

উংসাদন করেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, কারণ কোষ্কণের 

সামন্তরাজগণের উৎকীর্ণ শিলাফলকাদি পাঠ করিলে এই ঘটনার সত্যতা 

বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় উৎকীর্ণ শিলালেখ-বিষয়ক গ্রন্থের প্রথমখুস্থিত 

৫9 পৃষ্ঠায় (120. 1701, ০1 [, 7) 7-4) এ সকল বৃত্তান্ত শিলাহারবংশীয় 

তাংকাঁলিক শিলাফলকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কাশীনাথ বাপু পাঠক (10. 3. 1১71071) মহোদয় প্রভৃতি প্রাত্িকগণের 

মতে জৈনশবান্গুশাসনাদিপ্রণেতা শাকটায়ন এই অমোঘবর্ষের সভাপগ্ডিত ছিলেন 

এবং রাজার নামানুসারে তৎপ্রণীত শব্দান্থশাসনবৃত্তি 'অমোঘবৃত্তি' বলিয়া অভিহিত 
ইইয়াছে। শাকটায়ন যে অমোঘবর্ষের সময়ে বিগ্যমান ছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কারণ প্রযোক্তার দর্শনযোগ্য লোকবিজ্ঞাত পরোক্ষাতীত কালে 
নঙপ্রয়োগের উদাহরণ দেখাইবার জন্য শব্দানশাসনস্থিত “অনগ্যতনে লঙ৬' 



৫৯২, .. ব্টাকরণদর্শনের ইতিহাস 

(৪৩২০৭) সুত্রের অমোঘবৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন-__“অদহদমোঘবর্ষোইরাতীন”। 

ইহাতে সিদ্ধান্তিত হয় যে, ৮৬৭ খৃষ্টাব্বের পর অমোঘবৃত্তির এই অংশ লিখিত 

হয় এবং অগ্নিসংযোগদ্ধারা অমোঘবর্ষের রিপুনাশকালে বৃত্তিকার অবশ্যই জীব 

ভিলেন। অতএব মহধি শীকটায়ন এবং এই শাকটায়ন এক ব্যক্তি নহেন। 

পাণিনি এবং আমাদের মধ্যে যে সাময়িক ব্যবধান আছে, দুইজন শীকটায়নের 

মধোও সেইরূপ সাময়িক ব্যবধান অনুমিত হইতে পারে। তজ্জম্য প্রাতিকগণও 

একজনকে মহধি শাকটায়ন এবং অপরকে অভিনব শাকটায়ন বলিয়া! থাকেন। 

বিশেষণের এইরূপ ব্যবস্থায় মহধি শাকটায়নের স্বতত্ত্রতা রক্ষিত হইয়াছে এবং 

জৈন শকটায়নের নামও অক্ষুণ্ণ আছে। 

শুম্সিত্যেস্মীজ্ঞীননহ ধ্যান্সেস পার্রান্স তমহনঃ পন্সস্ভাত। 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিত শবসুত্রবাক্যাদির সূচী 
ব্য পৃষ্টা । বিষয় ষ্ অইউণ্, শিব ৪৬৮-৬৯ ;  স্ুণানিখননন্তায়ে টেয়োডোয় গোল্ড - 

'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ” পাপিনিস্ত্র এবং “কার্ধী ... ই,কারের যুক্তিপ্রদর্শন ২৭-২৮ 
নিমিত্ত কার্ধ্যমিত্যেষ নির্দেশক্রমঃ” ৩৫৮ , অকরুতব্যহাঃ পাণিনীয়াঃ, পরিভাঁষা . ৩৬৭ 

'অকচ-্বরৌ তু কর্তব্য ..১ গোনন্দীয়োক্তি 

এবং প্রাচীনমতদূষণ ৩৯২ 

মকথিত কর্ন ২৭৭-৭৮১) ২৮৫ 

ঘকর্মক (ধাতু বা ক্রিয়া ) ২৭৩, 

২৭৫-৭৬১ ২৮৩১ ৩৩০১ ৩৩৩১ ৩৫৭ 

অকর্ধনকক্রিয়োদদেশ্যত্বং সম্প্রদানত্বম্ঠ এবং 

ক্রিয়া গ্রহণমপি কর্তব্যম্, বাষ্তিক ৩০৪-৫ ; 

অকর্মকধাতুভি ধোঁগে দেশঃ কালো ভাবো 
গন্তব্যোহ্ধবা চ কর্্মসংজ্ঞক:+ পাঁণিনীয় 

বাষ্ঠিক এবং লৌকিকোক্তি 'অকর্ম্মকা 
অপি ধাতবোহস্তূ তক্রিয়ান্তরাঃ সন্তঃ 

সকর্ম্মকা ভবস্তিঃ 

অকর্মকা অপি হি ধাতব; সৌপসর্গাঃ 

সকর্মকাঃ ভায্োক্তি এবং লৌকি- 

২৮৩ 

অকারশ্চাম্য নায়োহস্তে? মন্নবাক্যে অকার 

স্বরমাত্রের গমক 

অকারো জ্ঞপ্রিমাত্রং স্তাঁৎ নন্দিকেশ্বরোক্তি 

এবং 'অইউণ, শিবসত্র 

অকারো৷ ত্রহ্মরূপঃ স্যাৎ নন্দিকেশ্বরোক্তি 
এবং 'অইউণ»শিবস্থত্ | 

অকারো বৈ সর্ব! বাক্, শ্রুতি এবং সকল 
৪৬৭৯ 

ব্ণই অকারের রূপান্তর ও তাহাতে । অলৌকিক মার্গ 

৭৫ 

ৰ 'অক্ষপরিপ্রভৃতি পদ এবং অন্ত্যপদদ প্রধান 

সমাস ১৯৩ 

 অক্ষপাদাৎ পূর্ববং কুতো! বেদগ্রামাণ্য- 
নিশ্চয় আসীৎ... ইত্যার্দি বাকা এবং 

শাস্ত্রের অনাদিত্ ১৬২১ ৫৪১ 

| 'অক্ষয্যোদকদানং তধ্যদানবৎ। এবং 

অতিদেশ ৩৮০ 

 অক্ষর'নামের নিরুক্তি এবং অক্ষরের 
[উৎপত্তি ও বিনাশ ২৯ 

'অক্ষরসমায়ায় এবং '্রহ্গরাশিঃ ১৬৫১ ৪৮৮ 

 “অক্ষর'স্থলে কক্ষ'সংজ্ঞা ও খকৃতন্ত্র ব্যাৎ ৬২-৬৩ 

৪8৭০ ! 

 অগ্রয়ে ত্থা জুষ্টং নির্বপামি 

“অক্ষরাণামকারোহন্মি'স্থাতি এবং গোল্ডি- 

&,কারকর্তৃক দৃষটান্ত-দা্ট1স্তিক দ্বারা 

উহ্বার তাৎপর্ধ্য প্রকাশ ৮ 

কোঁক্তি-_-উপসর্গবশীৎ সকর্ম্নত্বমঠ ২৮৩ | তঅক্ষশৌগু:ঃ এবং দপ্তমী শো, পাণিনি 

২২৯ সুত্র ও 'শৌগ্াঁদিভিঃ” বাঙ্ঠিক 

 “অক্ষান্ দীব্যতি' এবং সংজ্ঞান্তরানাখ্যাত ৭২ 

২৮৩ কম্ম 

অক্ষিকাণঃশব্ধ বিমলমতিরত ভাগবৃত্তির 
মতে সুসাধু 

৪০ 

 অগ্মিশক এবং শব্দবিধানে শাঁকপুপির 
৫৫9৭ 



৫৯৪ 

বিষয় 

“অগ্নিমীলে পুরোহিতম্..* ইত্যাদি মন্ত্রের 
অব্যাক্কতাবস্থা এবং দেবানুরোধে ইন্দ্রের 
এন্দ্রব্যাকরণ গ্রণয়ন ৪৮৯ | 

“অগ্নিষ্টং বরদো ভব" মন্ত্র এবং ঘু্বত্ততক্ষুঃ- 
ঘস্তঃপাদম পাণিনিস্ত্ ৮০ 

'অগ্রাদ্ য্ পাঁৎ শৃত্র ৪৯৯ 

“অঘোষ অল্লপ্রাণ বর্ণ এবং ঘোঁষতন্ত্রী ৪8৭৪ 

“অঘোষ মহাপ্রাঁণ বর্ণ এবং ঘোঁষতন্ত্বী ৪৭৪ 
'অন্থু্যগ্রে করিশতম্ঠ এবং ওপচাঁরিক 

আধারত্ব ৮৪ 
“অচ উপসর্গাত্ত/পাণিনিস্ত্রতঃ “অবন্তম্ 

পদ হইবে, “অবদত্মূ, পদ নহে ৩৪৩ 
অচলাপাদান ও চলাপাদান ৩২৩ 

. “অচেতন কর্তা” এবং তাহাতে প্রবর্তয়ি- 

তৃত্বাদিরূপ ধর্ম ওপচারিকমাত্রা ২৬৭ 

“অচোহন্তাদি টি' পাঁণ সুত্র এবং “অচ, 

প্রত্যাহারসংস্তঞা ৪৭৮ 

অচ্ছাবাকীয়া (যজ্ঞিয়বাগ বিশেষ) ১৩২ 

“অচ্যম্পষ্ট* এবং বাহনঞ্যা্। জৈন 

শুত্রদ্ধয়া ও তাহাতে. অভিনব- 

শাকটায়নকর্তৃক মহধি শাঁকটায়না- 

দির মতসংগ্রহ 

'অচ্যুত তিবাঁদি' অর্থাৎ পাঁণিনীয় লট 
'অজধাতু ও “বা ধাতু এবং 'বাঁফু শবের 

৫৮৯ 

৩৩৪ 

প্রকৃতিভেদ ৫৭৮-৯ 

অজহংস্বার্থাত্বম ও অজহৎস্বী্থা বৃত্তি. ১৮৫ 
'অজিত স্যদাদি' বা পাণিনীয় লুঙ, ৩৩৪ 

'অজে লুটি বীভাবো বা স্তাৎ".১ পুরুষো- 

ত্বম বচন 
'অজে ব্যযুঘঞ্প ক্যেষু” চান্্রশত্র 

৫৭৯ 

৫৭৮ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ৃষ্ঠা | বিষয় 
“অট্ কুপ্াঁড.. পা সুত্র এবং অঃ 

প্রত্যাহারসংজ্া 8৭৮ 
“অড. গার্গ্য গালবয়ো” পাঁৎ সুত্র ৫৪১ 
'অপুদিৎসবর্স্য চাপ্রত্যয়ঃ” পাঁণিনিসত 

এবং পরণকারিযুক্ত “অণ,+ প্রত্যাহার 
সংজ্ঞা 

'অতঃ কৃকমিকংস'""*""* সুত্র হইতে 
পাঁণিনির অব্যুৎপত্তিপক্ষতান্ছমান ৫৬ 

অতদ্গুণসংবিজ্ঞাঁন বহুত্ীহি 
অতিদেশ ৪০১ ৩৬২১ ৩৭৯-৮১১ ৩৮৭ 

অতিপরোক্ষবৃত্তি এবং শব্ব্যবস্থার ভেদ ৬ 
“অতি? ও “স্থ” উপসর্দ্ধয় এবং গায় 

৪ ৭৮-৯ 

১৯৭) ২১১ 

মতে উহাদের অভিপুজিতীর্থত! ৩৪৭, ৫৪২ 
অতীতসামীপ্য এবং বর্তমান ৩৩? 
“অতো! দীর্ঘো যঞ্চি পাঁণ সুত্র ৪৮২ 
অত্যন্তাপহৃব এবং পরোক্ষত৷ ৩৩৭ 

'অত্রানাসিকঃ পূর্বস্য তু বা? পাঁৎ স্তর ৪৮৩ 

“অথ শব্ধান্থশাসনম, এবং তদুপরি মন্ুভাগ্বে 
মেধাতিখির উক্তি 9৯০ 

'অদহদমোঘবর্ষোহরাতীন্ বাঁক্য এবং তাহ 

হইতে অমোঘবৃত্তিকার জৈনশাঁক- 
টাঁয়নের স্থিতিকাঁলনিরূপণ ৫৯১-৯২ 

দেও গণ: এবং “গুণোহদেঙও ৪৮৫ 

'অদেঙ গুণঃ পাঁণিনিহৃত্র এবং বিধেয়াবিমর্শ- 

দৌষবর্জনের জন্য অর্দমাত্রীলাঘব- 

শ্তায়ের অনাদর 

“অগ্যতন” এবং তদ্দিষয়ক পরিমীণসপ্ন্ধে 

শাক্িকদের মতভেদ ৩৩৭-৩৮ 

৩৫৬১ ৪৮৫ 

1 'অগ্যতনীএন্রসংজ্ঞা ও পাণিনীয় লুউ.৩৩৪১৪৯২ 
'অদ্িযুঃ, ও “অদ্বিষন” পদদ্বয় এবং অষ্টা- : 

ধ্যায়ী ও জৈন শব্দান্ুশীসন য় 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসংস্থিত শবসূত্রবাক্যাদির সুচী 
বিষয় পট 

'অধর্শীজ্জুগুগ্পতে” এবং বুদ্ধিকল্পিত অপায় ৩১৫ 

অধিকরণ 

অধিকরণকারকমাধারসংজ্ঞং ভবতি 

অধিকরণ _ত্রিবিধ, চতৃর্ববিধ, পঞ্চবিধ বা 
ষড়বিধ এবং অধিকরণত্বম্ 

অধিকার 

অধিকার এবং অধিকারী (ব্যাকরণের) 
“অধিরুষ্ম্ঠ এবং প্রত্যক্ষবিভক্তিক অব্যয় ৩৫১ 

'অধি'নামক উপসর্গ এবং গার্গীর মতে 

উহার অর্থ_উপরিভাব 

“অধিস্ত্ি” পদ এবং নিত্যনমাঁস 
'অধারন্*প্দ এবং 'ইণবর্দিকঃ+ বাঙ্ডিকের 

ব্যতিক্রম 

'অধেন্ত” শব্ধ এবং শ্রতি স্মৃতি ও শ্রীধর- 

স্বামী 

'অধোক্ষজ ণলাদি' বা পাঁণিনীয় লিটু 
অধ্যেতব্যঃ, পদ এবং প্তব্য"প্রত্যয়ের বিধি- 

১৩০? ২৯৩১ ৩২১১ ৩২৪ 

৩২৪ 

৩২৫ 

৩৬২) ৩৮২-৫১ ৪৩৩ 

৩৪৮১ ৫৪২ 

২৮৯ 

৩৮১ 

১১ ৯২৫ 

৩৩৪ 

বোধকতা ৩-৭ 

'অধাষণশব্ এবং প্রেষধণের সহিত 
উহার ভেদ ২৬৬ 

'অঞ্চব' এবং প্কববৎ তাহার অপাদানত্ব- 

সিদ্ধি 

৩৫৩ ; অনীপ পিত কর্ম ৬, ২৭০) ২৭৭-৮১ ২৮০১৩১১ 

৩১১ 

মনডাহীশব্ধ এবং উহার অর্থসত্বন্ধে 
মতভেদ ৫৪ . 

অশগ্তন+ ও লট্ স্মেখ পাণিনি-্ত্র ৩৩৭-৮ 
অনগ্তনে লঙ» জৈন শাকটায়নীয়স্থত্র ৫৯১ 
মশপেক্ষ্য কর্ম বা তটস্থকর্ম 
সনপেক্গত্বা জৈমিনিস্থত্র 
মনধকং ব্যাকরণম্, এবং বিপ্রতিপনবুদধি 

শিল্ববর্গ ৫৩৬ 

২৭৮-৯ : 

1 
1 

৫৯৫ 

বিষয় 

'অনর্থকা হি মন্ত্াঃ কৌংসোক্তি এবং বঅর্থবন্তঃ 
শব্ধ-সামান্যা্ ঘাক্কীয় প্রত্যুক্তি ১৫৫ 

৷ অনব্যয়মব্যযং ভবতীত্যব্যয়ীভাব: ২০২ 
৷ অনিত্যনমাস ১৮৭-৯০ 
অনিযতলিঙ্গ শব্দ ৪৩৩ 
অনিরাকত্ক সম্প্রদান ৩০৭-৮ 

। অগ্” শব এবং তাহার কন্ধপ্রবচনীয়ত্ 

1 

ূ 

“অগ্র উপসর্গের অর্থবাঁচকত লইয়া গার 
বাস্ক, এবং শীকগাচাঁধ্য ৩৪৮-৯) ৫৪২ 

২৫১ 

অগ্ুক্ত -অধিকরণ, অপাদান, করণ) কর্তা, 

|... সম্প্রাদান, এবং সঙ্ন্ধ ২৫৯ 

৷ অন্ুনাপিকাৎ পরোহ্গম্বারঃ” পাঁৎ স্বর ৪৮৩ 

৷ অন্গপলবি প্রমাণ ১০৩ 

'অচ্মন্ত্রণিরা কন্ঠৃ.... চান্স ৩০৭ 

৷ অগ্রমান প্রমাণ ১০৩ 

৷ অগ্রবন্ধ বা অনূবন্ধ ৬৬, ৫৪৬-৪৭ 

৷ অগ্গবন্ধকরণীর্থন্চ বর্ণীনামুপদেশ: ৪৭৫ 

অন্গবাদ এবং “তত চতুদিশাদো স্বরাঃঃ 
কলাপহ্ত্র ৩৫৯-৬০ 

ঈ অন্তবাছ্য এবং বিধেয় ৪৮৪ 

অন্বৃত্তি ৩৫৮ 
অগ্রবৃত্তিদ্বারা ইষ্টসিদ্ধি না হইলে 'লোকোপ- 

চাঁরাদ্ গ্রহণপিদ্ধিঃ ম্যায়াবলঙ্ধনা ৩৬১ 

অন শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ ৫৬৯১ ৫৭৩ 
' অহষ্ঠানসাদেশ্য ৪৬ 

“অনন্থারশ্য বমি... পাঁ* ত্র এবং ময় 

প্রত্যাহারসগ্জা ৪৭৮ 

 অনেকমন্তপদাঁ্থে পাণিনিস্থতর ২০৭ 

| অনেকবদৃভাব দ্বিগু ১৯৯৭, ২৪৫ 
& 
$ 



৫৯৬ ব্যাকরণদর্শদেয় ইতিহাস 

বিষয় ৃষ্ঠা | বিষয় 
অনেকান্তঃ ৩৮৮ | অন্বাচয় এবং সমুচ্চয় ১৯৭-৮ 

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং কুদ্ধিরহষ্কারো! মন অপদেশ এবং উপদেশ ৩৮৭ 
ইতি শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাৎ ৩৯৭ : “অপরথে, প্রাটীন শাঁকটায়নীয়স্ত্র এবং 

অন্তঃকরণত্রয়ং দশ বাশ্বকরণাঁনি মিলিত্বা 'অপস্করো রথাঙ্গম্ পাণিনীয় স্থত্র ৫৪০ 

অরয়োদশ... ২৯৭ ; অপরিম্পন্দনসাঁধনসাধ্যে ধাতর্থ: ২৫২ 

অস্তরজ্গ-বহিরক্গ ঘ্থাঁয় ৩৬৯, ৩৭৪ | অপবর্গ (ব্যাকরণণদ্ধীয় ফলদিদ্ধি) ২৬৩৩৭ 

অন্তরাঁলাভিধেয়ক বহুব্রীহি দহ অপবর্গ (মোক্ষ) ৩১ 

অস্তরিক্ষনদী এবং তাহার শাঁখাভেদ. ১৩৫ | অপবাদ ৩৬১) ৩৬৯। ৩৮৫ 

দন্তধো ঘেনাদর্শনমিচ্ছতি পাঁণিনি হ্ত্র ৩১৩ 1 অপবাদ শব্দের নিরুক্তি ৩৬ 
অপশন্দ ৫৯-৩১) ৬৩১ ৭১-৭৩) ৭৫) ৮৩-৮৪, আন্তোদাত্ত “ই ভ্রু শ ক্রঃ? পদ এবং আছ্যদাত্ত 

ইন্সশক পদ ৬৯ 

অন্ত্যপদ প্রধান সমাস ১৯২-৩ 

[ অন্তকরণ এবং স্বকরণ ২৯৮-৯ 

অন্তথাকারম্ ও অন্যথা কুত্বা ১৪৯ 

অন্তথা প্রাপ্স্ান্তথোচ্চারণং নিপাঁতনম্ ৩৫৩ 

অন্যপদপগ্রধান সমাস ১৯২-৩ ১৯৯, ২০৬ 

অন্যপদার্থপ্রধান বহুত্রীহি ১৯২-৩১ ২০৫ 

অন্পূর্্বক কর্ম ২৭৯-৮০ 

“অন্তেষামপি দৃশ্ঠতে' পাণিনিশ্থত্র এবং 
“সাঙ্গেন চ সমাগমে” প্রাচীনতর 

_শাকটায়নীয় সত ৩৫৬ 
অন্তেন্ঠিপ্রতিষেধো বিপ্রতিষেধঃ ৩৭২ 

'অন্তো। হি গণকাঁরঃ অন্তশ্চ সুত্রকারঃ, 

_. ম্তাসোক্তি এবং পাণিনির গণস্থত্র- 

কর্তৃত্ব সন্দেহ ৫০৩ 

অস্বর্জুনং যোদ্ধারঃঃ এবং 'অনু'শবের 

কর্মপ্রবনীয়ত ২৫১ 

অর্র্থমহাসংজ্ঞ ২৯৩ 

অন্বর্থ-সংজ্ঞা ২৫৭) ৩০৩ 

১২৫, ১২৭, ১৪০১ ১৪৩ (175৭1) 

'অপশ্যতী; প্র পাঁতালবিজয়রুৎপাঁণিনি- 

সম্মত, কিন্তু স্ত্ররকুৎপাঁণিনিমতে 

অপশ্ন্তী” পদই স্থসাধু ১৪৪-৪৫ 
অপাঁদান ১৪০) ২৫৮ ২৯০১ ৩০৮; 5১৪-১২, 

৩১৭) ৩২১) ৩২৩-২৪১ ৩৩০-৩২ 

“অপাদানং সম্প্রদানম্..., চা্গুহত্র রি 

অপাদানমুত্তরাঁণি কাঁরকাঁণি বাঁধস্তে ৩১, 

'অপাঁদাঁনে পঞ্চমী” পাঁণিনীয়স্থত্র এবং 

প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ' বাণ্তিক ৬ 
অপায় 

অপায় অর্থাৎ প্রাপ্তিপূর্ববক বিশ্লেষ এবং 

ধ্যপাঁয় অর্থাৎ কায়প্রা্তিপূর্ববক বা 

ধীপ্রাপ্তিপূর্ববক বিশ্লেষ রঃ 
“অপায়েখবধৌ” অভিনবশাকটায়নীয়সথত্র 

“ঞরবমপায়েৎপাদানম্, পানিশীয়ন্ত 
ধ্যপায়ে ধবমপাদানম্ জৈনেন্্ুনথত্র এবং 
কৌমারসম্প্রদায়ে তথাকথিত ধ্যপায়ে 

হপাদানম্ঃ জৈমিনীয়স্থত্র ৩০৮ ৩২৯১ 
“পি কায়তি শব্যায়ত ইতি পিক: ও 

৩০৮-১০) ৩১৪-১৭১ ৩২০-২২১ ৫৪88 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসাস্থিভ শবসূত্রবাক্যাদির সূচী 

বিষয় ঠা 
“পিবতি মধূনীতি পিকঃ, এবং পিক 
শবের অর্থভেদ ৫৭৮) ৫৮০ 

'অপি'র সংসর্গার্থতা এবং গার্য ৩৪৮, ৫৪৩ 

£অপুনর্গেয়াঃ শ্লোকাঃ” এবং গমকত্বাগমকত্ত 
লইয়া বিচার 

অপূর্ব এবং পুণ্য 

'অপৃথগ বূপক্রিয়ায়া বিশেষণস্য কর্ধত্বং 

কীবত্তং চ+ ক্রমদীশ্বরীয় স্তর 

অপেক্ষিতক্রিয় অপাদান 

“অপেরপুগ, ধাদৌ বা" ক্রদদীশ্বরীয় স্থত্র এবং 

২৩৩ 

২৯৬ 

২৮৪ 

৩২৩-২৪ 

অবশ্য।প্যলুক কচিৎ, গোয়ীচন্ত্রবচন ৫০০ 
৷ অমূর্ঠা হি ক্রিয়া নিরুপাথা! কারকৈরভি- 'অপৌরুষেয় এবং তৎসম্বন্ধে বশোধরেন্ধের 

ব্যাখ্যান 

অপ্রধান কম্মন 

'অপ্রযুক্কে দীর্ঘসত্রবং, বাণ্তিক ৬৪১ ৪৪৭ 
'অপ্রযোগঃ প্রযোগান্তত্বাৎ বাতিক ৮১১ 8৪৭) : 

৫৮০-৮১ 

'অগ্রসিদ্ধং......শববিধানমার্গঃ” এবং “সত্য” 
শব্দের প্রাচীন শীকটায়নীয় নিরুক্তি ৫৫৫ 

'অপ্রসিদ্ধীশ্চ যে শব্দা বোধ্যা গ্র্থান্তরাত্ত, 

তে ৫৭২ 

'অভাবঝখনামক প্রমাণ ১০১-২ 

অভাবরূপ বিধি ও বর্ণোৎ্পাদনরূপ বিধি ৩৭৮ 

অভি” শবের আভিমুখ্যার্থ 

'অভিম্বাণম্্” এবং “অভিজিন্ত্াণম্ 

সভিধানলক্ষণাঃ (হি) কত্তদ্ধিতসমাসা: ৬৭-৮, 
১৯০১ ২০৪১ ২১৯৬) ২২২) ৪০১, ৪৯৪ 

অভিধানম্বাভাব্য এবং তদগুসারে শৰের 

অস্বাখ্যান-কর্তব্যতা 
'অভিধানেত্র্থবাদ:, এবং “চত্বারি শৃজ।.... 

৬৪৭১ ৫৪২ 

৬২-৬৩ 

৫৫৩ 

উঠি ১58: 

২৮৮১ ২৯০১ ৩৫৫ । 

৫৯৭ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

শ্রুতির মীমাংসাদিসম্মত ব্যাখ্যা. ৯৬-৭ 

অভিমুখীকরণং সম্বোধনম্ ২৪৯ 

“অভিদ্ধপাঁয় কন্তা দেয়া” বাঁক্য এবং 

তাহাতে অভিরূপতমের বোধ ২৯৩, ৩২১ 

অভিবাঁদক, অভিবাঁদন ও অভিবান্ভ ৮৭, ৮৯ 

'অভিবাঁদে স্ত্রীরা ভূমেত্যধেয়ং ব্যাকরণম্ঠ ৮৫ 
৷ অভিব্যাপক বা আভিব্যাপক 'আধার 

২৪৯-৫০১ ৩২৫) ৩২৯ 

অভিব্যাপ্য বৃত্তি (পশ্লেষিকাঁধার ) ২৪৯-৫০ 
'অভ্যাসে চর্ চ* পাণ সুত্র এবং 'চয়ঃ 

প্রত্যাহার সংজ্ঞা 

বাজ্যমানা কাঁরকশবীবে বগম্তী শকাতে 

নি্দেষ্ট, ম্ ২৫৩ 

 “অধাঁচিতারমিতাদি প্রমোগোহসাধুরেব, 

সদাচারশ্ত শ্বৃতিতো দুর্বল হাত” ইন্- 

মিশ্রোক্তি ৪৯৫ 

“অমূঃ, এবং “অনান, পদদ্বম ও মষ্থাদ্যায়ী 

এবং জৈন শব্দান্গশাসন ৫৮৮ 
৷ অযুতপিদ্ধাবয়ব এবং যুতপিদ্ধাবয়ব ৫১৭ 

অরিধড় বর্গাদি পদ এবং শিষ্টদম্মতি ১৮৩ 

'জ্জুনঃ কার্তবীর্য গ্রনথতি স্থণে সমাস ইষ্ট 
নহে ১৯০) ২৪০ 

'অস্িস্বসুভ'*. উণাদিক স্তর ৫৮১ 

“অর্তে: ফিডফিড ডৌ? এবং উহনমার্গ ৫৪৬ 

অর্থ: পদমৈন্দ্রাণাম্। এবং এক্স ৪৯০ 

অর্থক্রম পাঠক্রম হইতে বলবান্ ৪১ 

'অর্থগৌরবম্,প্রন্থৃতি পদ এবং মধ্যপদলোপি- 

সমাস ২২ 

অর্থমর্থং প্রতি-_পপ্রত্যর্থম” পদের ব্যাখ্যান- 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৫৯৮ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পা 

মাত্র, বিগ্রহ নহে ২০৪ | 'অবদত্বম্” এবং উপসর্গপ্রতিবপক নিপাত ৩৪৩ 
“অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্! “অবধি, শৰের নিরুক্তি ৩০৮ 

পাণিনিম্ুত্র ১৭১, ৫৪৪) ৫৬৫ | 'অবধেঃ পঞ্চমী” চাত্্রস্ত্র ৩০৮ 

র্থবদ্গ্রহণে নানর্থকম্থ” পরিভাষা ৩৬৯ | অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদাঁয়প্রসিদ্ধি বলীয়সী ৩৬৯ 

অর্থবিচারে বৃত্তি দ্বিবিধ ১৮৫ ; “অবর্জ্য। বহুতরীহি বর্যধিকরণো জন্মাহ্যত্তরপদঃ 

অর্থস্য বিভঞ্জনাঁদ বিভক্তিঃ ১৬৯ বামনীয় কাব্যালঙ্কারস্থত্র ২১১ 

অর্থাপত্তি প্রমাণ এবং 'অর্থাপত্তি শব্দের “অবর্ণে ইবর্ণে ঞ কলাপস্থত্র এবং খকপ্রাতি- 
নিরুক্তি ৩৮৮ শাখ্যের “সমানাক্ষরে'***" বচন ৩৫৬ 

অর্থের সহিত শব্দের সন্বন্ধ ৎপত্তিকা ২২ | “অবস্থিতেরিতি কাশরুত্্ঃ, ব্ষস্থত্র ৭৬) ৫০৩ 

“অর্থৈকত্বাৎ"জৈমিনিস্তর ৩৫০ | “অবাঁগ যৌগবিৎ এবং “বাগ যোঁগবিত ৭২ 

অর্ধপিগ্ললী এবং পূর্ববপদ প্রধানসমাস 
ইত্যাদি ১৯২) ২১৩) ২৩২ 

অর্ধপিপ্ললী__পিপ্লল্যা অর্দম্ এবং “অন্ধং 

নপুংসকম্” পাঁণিনিস্ত্ 

অর্দমাত্রীলাঘবন্তাঁয় 

অর্ধবৈশসদর্শনাৎ তু প্রমীণত্বহানিঃ 

“অলং শ্রমেণ এবং 'শ্রমেণ সাধ্যং নান্তি ২৯৬ 

“অলিকলিদলি...কিকণ”» ভোজরাজীয় স্তর 

এবং পিক শব্দ ৫৭৮১ ৫৮১ 

অলুক্ সমান এবং লুক্নমাঁস 

“অলোহন্ত্যস্ত” পাণ স্ত্র এবং "অল, 

২১৫ 

১৪০) ৩৭১) ৪৮৫ 

১৪১ 

১৮৭-৮৮ 

প্রত্যাহারসংজ্ঞা ৪৭৯ 

অলৌকিক এবং লৌকিক বিগ্রহবাক্য ১৮৪ 

'অল্লাচতরম্” এবং 'লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ 

ও “সমুদ্রীত্রাদ্ ঘঃ, পাৎ সুত্রত্রয়ে 

বিরোধাভাস এবং তাহার সমাধান ১৩৯ 

'অবকোকিল' শব্দ এবং প্রার্দিতৎপুরুষ ২৩৬ 

'অবঙ. শ্ফোটায়ন্ত” পাঁণিনীয় স্তর 

'অবত্বম্ঃ ও “অবদত্তমূঠ এবং উভয়ত্র “অবঃ 

শের দ্বরূপনির্ণয় 

৫০৯ 

৩৪৩ 
, আপস পাপী পিট 

________ শী শী শী কাটা টি 

অবান্তর প্রকরণ এবং অবান্তর বাক্য 

“অবাপ্যোরলুব্বা, কাল্পনিকভাগুরীয় স্তর ৫*, 

'অবাপোরুপসর্গয়োঃ, ভাগুরিবচন ২০৩,৩৫১ 

“অবি' এবং “অবিস্” শব্ধ তুল্যার্থক 

অবিজ্ঞাতক্রিয় শব্দ এবং শাঁকটাঁয়ন ৬৭) ৫8? 

অবিদ্যমানক্রিয় শব্দ এবং গার্গ্য ৫৪৭ 

এবং ব্যাকরণের 

প্রয়োজনোপপত্তি 

'অবিরবিকন্ায়েন” এবং “অব্যবিক- 

হ্যায়েনঃ ১৪৭) ১৪৮ 

'অবিরবিকন্াঁয়েনঃ এবং “ছন্দবগর্তে তং- 

৪৩ 

১৪৮ 

৮৫ 

পুরুষে লু$. ন কৃতঃ” ভাট্টোক্তি ১৪৮ 
“অবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থঃ, জৈমিনিস্থত্র ১৫৫ 
অব্যক্ত শব্দ ৪৩৩৩৪ 
অব্যয়--লৌকিক এবং বৈদিক ১৭৪, ২০৪, 

৩৪০-৪২) ৩৪৪-৪৫১ ৩৫১৫২ 

অব্যয়পূর্বপদ অব্যয়ীভাব এবং নামপূর্বরপদ 
অব্যয়ীভাব ১৯৭, ২০৫1 

“অব্যয়মসংখ্যম্” দৌর্গোক্তি এবং হয়ত 

ইতি সংখ্যানম্.... ইত্যাদি কাঁরিকা ৩৪২ 
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বিষয় পৃষ্টা 
অব্যয়বান্ ও “ব্যয়বান্? এবং শুরুষজুঃ- 

প্রাতিশাখ্যের 'ব্যয়বাংশ্চান্তঃ স্তর 

'অব্যয়াদাপ্ জুপং, পাঁণিনিহ্ত্র এবং শ্রাতি- 

বশতঃ 'আপ শব্দের বৈযর্ধ্যা. ৩৫১৫২ 

অবায়ীভাব ১৯১১১৯৩,১৯৬-৯৭; ২০২-৫১৩৪৫ | 

অব্যয়ীভাব__-অব্যয়পূর্বপদ এবং নাম- 
ূর্ববপদ ২০৫ 

অব্যয়ীভাবো দ্বিধা মতঃ ১৮৭১ ১৯৭ 

অব্যযের পদত্বসিদ্ধি ৩৪১১ ৩৫১ 

অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি দোষ ২১৪ ৫৫০ 

অবুযুৎপত্তিবাঁদ বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত, কিন্তু 

বাৎ্পত্তিবাদ স্থবতিসম্মত ৫৬৩-৬৫ 

মব্যৃৎপন্নপ্রাতিপাদিক ৫৩৮ 

অশেষপ্রতিপক্ষচূর্ণনাচ্চুণি মহাভাগ্ঘম. ৩৯৭ 

'অশ্রাদ্ধতোজী” প্রভৃতি পদ এবং তৎসম্বন্ধে 

গমকত্বাগমকত্ববিচাঁর 

অশ্বাদিশব্ষ সংবিজ্ঞাত ৫৪৮-৪৯ 

'অশ্ব* এবং “অন্ব_স্থলবিশেষে উভয়ের 

সাধৃত্ব 
'অশ্বব্লীতী, 'ব্যান্রীঃ “কচ্ছপী' প্রভৃতি পদ 

এবং ভাস্বোক্ত “গতিকাঁরোকোপপদানাং 

কুদ্তিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক স্ুবুৎ- 

২৩৩ 

পত্তে” পরিভাষা ২৩৫ 

অশ্বঘাসাদিশব্দ এবং প্রকৃতি-বিকৃতিভাব 

লইয়া পাঁণিনিমুনির প্রবৃভিসস্বন্ধে 
বৈয়াকরণদের মতামত ২১৯) ২২১-২২ 

মশ্বস্ত ঘাস ইত্যাদ ভক্ষ্যতক্ষক উচ্যতে ২৪৭ : 

আ্কং পাশিনীয়ম্ ৪৪৯ 
অষ্টকাঃ পাণিনীয়া: ৪৪৯ 

অষটধা তৎপুরুষঃ ১৮৭) ১৯৭) ২১৪ 

৩৪১. 

1 

৫৯৯ 

ষ ষ্ 
'অষ্টধাতু” ইৎসিং-কথিত খিলগ্রন্থের অংশ ৪০১ 
“অষ্টা” এবং “অশ্ব” শব্দ ৫৫২ 
“অষ্টৌ ব্যাকরণাঁনি” কি কি ৪৩৫ 

 অসতকাধ্যবাঁদী এবং সংকার্য্যবাঁদী ২১৮ 

অসদ্বা ইদমগ্র আসীং ২৮১ 

: “অস্ ভূঝি এবং “মতা” শব্দ ৫৫৬ 
'অস্ তৃবি” এবং “স তুবি? ৫২২ 

1 1 

৫৬২ । 

ৰ গমকত্বাগমকত্ববিচার 

৷ অস্তিং সকারমাতিষ্ঠতে” ভাস্ঘোক্তি এবং 

ৃ 'অসন্দেহঃ, এবং ব্যাকরণের প্রয়োজন- 

নিরূপণ ৫৪-৭ 

'অসন্দেহার্থং চাধ্োমং বাাঁকরণম্, ৫৪ 

 অসমানাধিকরণপদ বা প্রতিযোগিপদ ১৮১ 

৷ “অসিশ্ছিন্তে বাক্য এবং অচেতনে করতে 

উপচার ২৬৭) ৩৩১ 

৷ “অসিদ্ধং বহিরঙগমন্তরঙ্গে' পরিভাষা ২০০, ৩৬৭ 
“অশ্থর” এবং “অনুর” শব্দ ৫৭৭ 

“অনূর্ধ্যম্পশ্তানি মুখানি' প্রয়োগ এবং তাহাতে 

২৩৩-৩৪ 

“সকী রমাত্রমন্তিধাতুমাপিশলিরা চার্য্যঃ 

প্রতিজানীতে? ন্যাসো্তি ৫২২ 

[.. বঙ্পোপলভ্যতে, ভায্োক্তি 

৷ “অস্তি এবং “অশ্মি, পদদ্ধয় তিঙস্তপ্রতিনূপক 
|. অব্যয় ৩৪৪ 

৷ প্অস্তিক্ষীরা, স্থত্তঃ বনুতরীহি বা অন্যপদ- 
প্রধান সমাস এবং “অপ্তি, পদ তিওস্ত- 

প্রতিরপক অব্যয় ১৯৩) ৩৪৪ 

'অন্তি তবস্তীপরঃ, ভায্োক্তি এবং 

পাঁণিনিনয়ে লটের পরিবর্তে “ভবন্তী/ 

এত্রসংজ্ঞার প্রয়োগ 

"অন্তি বর্তমান; কালঃ, আর্দিত্যগতি- 
৩৩৬ 

৩৭৪ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬০০ 

'অস্থানাঁ, জৈমিনিসৃত্র ১৭১ ১৯ অমূর্ত আকাঁশের আধারত্ব বিচার ৩২৮ 

“অন্ত সূত্রন্ত শাটকং বয়” “ভার্ষ্যাঁং বিন্দেত আকৃতিগণ ও স্বরাদি শব্দ ৩৪২-৪৩ 

নগ্সিকাম্? প্রভৃতি শিষ্টসম্মত প্রয়োগ এবং .. আকৃতি জাতি: সংস্থানং চঃ আক্রিয়তে 

তদনুকুলে বৈয়াঁকরণদের “ভাবিনি ব্যবচ্ছিদ্যতে স্বাশ্রয়োহনয়েতি 

ভূতবদুপচাঁরঃ পরিভাষা ৩৭৩ ব্যুৎপত্তেঃ ১৭০) ৪8৭ 

'অহংযু+-শুভংঘুঃপদদ্ধয় পাঁণিনিনয়ে 

“অহংশুভমোুস্- হুত্রারূট, স্বতরাং 

পাশ্চাত্ত্যমতে বৈদিক “কিংযুঃ শব্দবৎ 

নহে ১৪৮) ১৮৮ 

“অহংযুঃ শব্দের “অহ? পদ বা “গেয়ে কেন 

বিনীতৌ বাম্। বাঁকে বাম্পদ 

স্থবন্তপ্রতিরূপক অব্যয় 

“অহন্ ও কেত্ববিধাবহ্নোরূপরা ত্রিরথন্তরেষু 

পাঁধিনীয় সৃত্রবান্তিক এবং মহষি 

শাঁকটায়নের ছহোরা ম্বোর সুত্রঃ 

অভিনবশাঁকটায়নের “রোইন্বোহস্ 

সব রূপরাত্রিরথন্তরে! সুত্র ও কাঁতিত্ত্- 

পরিশিষ্টের “অহ্কো রা ত্রদ্যনঘোষে সুত্র ৫৩৭ 

'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাঁপীত? ক্রুতিবৎ 'যড়ঙ্গো 

বেদোঁহধ্যেয়ঃ শ্রুতি 

'অহারজনী'তি রত্বম_-ইহা শ্রীপতির মত 

কিন্ত চান্দ্রের 'লুক্যরিরঃ, সুত্রীননারে 

রেফমাত্রের নিষেধ 

“অহিং লঙ্ঘয়তি” এবং দ্বেস্ত কর্ম 

'আ ইত্যর্ধাগর্থে এবং গার্গ্যমুনি ৩৪৭ ৫৪২ 

'আকাঁজ্ষতি সত্তী পতিম্ বাক্যে “আ, 

৩৪৪ 

৪৩ 

৩৭৫ 

উপসর্গের সার্থকতাবিচাঁর ৩৪৬ 

'আ.কা-মা-বৈ সংজ্ঞা এবং শব্বলাঘবের 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ৩৬৩ 

'আঁকাঁশে শব্দ! জাঁয়তে' প্রয়োগ এবং 

২৭০, ২৭৯ 

আখ্যাত ৫৩, ৯৬, ১৯৫ ৩৩৩১ ৩৪০) ৩৪৬-৮, 

৩৫২) ৫৪২-৩) ৫৪৫১ ৫৫৩ 

'আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাঁতিত্যে? গণস্থত্ 

এবং ণতিঙাঁং তিঙা? 

'আখ্যাতোপযোগে” পাণিনিশ্থত্র এবং 

জৈনসম্প্রদারে “আখ্যাতযু'যপযোগে' 

অভিনবশাঁকটায়নীয় ত্র 

আগন্তক স্বর এবং তাহার প্রুতত্বা- 

প্লুতত্ব বিচার | ৯, 

আগম 

১৭৫ 

৩১৩) ৩১৭ 

২০১ ৪১, ৪৩১ ৪৫) ১৬৯) 

২৮৭, ৩৭৫-৭৬, ৩৭৮ ৫২৪ 

আগমঃ (বর্ণোপস্থিতিঃ) 

'আগম উদনবন্ধঃ স্বরাদন্ত্যাৎ পরঃ? কাতর 

১৬৭ 

সত্রীয় টাকাঁয় পরিভাষার বিবরণ ৩১৬ 

আঁগমকা'ল ও আগমবিধি 
৩৬২) ৩৭৮ 

আগম প্রমাণ 
১০৩ 

আগমমুলক এ্তিহ আগমবৎ ১০২ 

আঁগমাঁদেশয়ো মধ্যে বলীয়ানাঁগমো বিধিঃ ৩৭৫ 

“আগমো বিঞুঃ, (হরিনামামৃত ব্যাৎ)ট ৩৫৪ 

“আচক্ষতে? এবং আ চ ক্ষতেঃ ১৫৪ 

“আচারে নিয়মঃ, ৭8) ৭৭-৮ 

আচার্য এবং প্রাচা্য ২৩৬) ৩২২ 

আজ্যে চ ঘ্বৃতম্ ৃ ৫৩৪ 

আজ্যেনাক্ষিণী অজ্য 
৬২ 

'আতে। যুক্' পা সুত্র ৫৮২ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিভ শবদসূতরবাক্যাদির সূজী 

বিষয় পৃষ্ঠা 

'আদাঁচার্ধ্যাঁণাম্্ঃ পাঁণিনি স্তর 

'আদি' শব্দের অর্থতচতুষ্ট্য় সম্বন্ধে আপিশলীয় 

শ্লোক ৫২৪ 

'আঁদিত্যবৎ স্থ্য£ ভাস্তোক্তি ২০ 

'আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্ এবং “সত্বান্তুরে চ 
যৌগপগ্যাৎ, জৈমিনিস্থত্রদ্বয় ১৯ 

'আদিত্যায় অর্ধ্যং দাঁতি” এবং অনিরাঁকর্ত 

সম্প্রদান 

'আদিশাব্দিক* এবং তৎসম্ন্ধে কবিকল্পদ্রমে 

বোঁপদেবের উক্তি 

'আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ 

প্রবৃত্তাঃ* এবং শাস্ত্রের অনাদদিত্ব ১৬২, ৫৪১ 

আদেশ 

৪৩৫-৬১ ৫০৩ 

৩৭৮১ ৪৮৫) ৫২৪১ ৫৭৮ 

আঁদেশ উপঘাতী যঃ 

মাদেশস্ত প্রসঙ্গেন 

'আদৈজ, বৃদ্ধি: না বলিয়! স্ত্রকাঁর ববৃদ্ধি- 

২০, ৫২৪ 

৩০৭ 

২০১ ১৬৭৯) ৩৫৭) ৩৭৫-৬, 

১৬৯ 

| 
1 

৪৬৮ 'আধৃষীয়াঃ, 

1 

৬৪১ 

বিষ্য পা 

৪১২ 
' আনন্তর্য্যং সন্নিকর্ষ: ৫85 

| আন্তর প্রণব ২৮ 

আন্তর ক্ফোট ৩০, ৩৭, ২৫০ 

| “আন্দোল ধাতু ৩৩৩ 
আম্তভাব্যম্পদে কুমারিলের আপত্তি এবং 

তাহাতে তত্ববোধিনীর উত্তর ১৪১, ১৪৭ 

আপিশলকাশরত্নয়ো সবগ্রস্থ: ৫০৪, ৫২১ 

। আপিশলে “সময়া নিকষা হা ধিক অন্তরা 

অন্তারেণ শব্দমমূহের কর্ধ-প্রবচনীয়ত্ব 

এবং চ ২২৮সথত্রীয় টুকায় দৌর্গেরক্তি ৫২১ 

৷ 'আপিশলাস্তরত্্শম্যম;ঃ নর্বধাতুকান্ 

চ্ছন্দমীতি পঠনস্তি কাশিকোন্তি, কিন্তু 

ভাঁষাঁয় “তবীতি-স্তবীতি” প্রভৃতি পদের 

গ্রয়োগ ৫২০) ২৩ 

 আপিশলিমতে 'অস ভুবি" স্থলে “সভুবি” ৫২২ 

 আপিশলির গণপাঠ পাণিনীয় গণপাঠ 
হইতে স্বতন্ব ৫২২-২৩ 

আপিশলীয়মতে ধাত্রস্তরযোগে পাঙ্ষিকং 

রাদৈচ» বলিলেন কেন ৪৮৫ 
| 

সাছাদাত্ত ছইন্দ্রশক্র" এবং আন্তোঁদাত্ত 

ই সর শক্র' পদদয় ৬৯: 

মাদ্বিযো ঝেঁ জূ্স্ বা” নবীন শাকটাযীয় স্থত্র 
এবং পাঁণিনির 'লঙঃ শাকটায়নান্যৈব, 
ও “দ্বিষশ্ সুত্রদ্বয় 

আধার 

২২) ৩২৪, ৩২৭) ৩২৯, ৩৩১-৩২। ৩৮২ 

সাধার-ত্রিবিধ, চতুর্ব্িধ, পঞ্চবিধ এবং 

মতান্তরে ষড়বিধ 
সাধারত্বমধিকরণত্বম্ 

৩২৫ 

৩২৫ 

টধারতরিতযত্পক্ষ ও ষড়বিধতবপক্ষ ২৫০ ৩২৫ | 
২৯৩ ূ আপ্যকর্খম এবং সারস্বতসম্প্রদায় 

৭৬ 

৫৮৮ 

২৪৯-৫০১ ২৫৯১ ২৯৩) ৩২১- 

কন্মতম্ ৫২১ 

“আপিশলীয় ব্যাকরণে কর্ম প্রবচণীয়ত্বং 

ৃষ্টমিতি মতম্ঃ দৌগোঁক্তি, 'কন্ধ প্রবচনী- 

য়ৈশ্চ' কলাপস্থাত্। এবং আপিশলের 

“সময়াদীনা কন্ম্র-প্রবচনীয়তম হ্থত্র ৫২১ 

আপিশলীম শ্লোকদ্বয় ২০, ৫২২, ৫২৪ 

 'আপিশলীয় সর্বাদিগণ এবং পাঁণিনীয় 

সর্ব্বাদিগণ ৫২২-৩ 

আপিশলীয় হথত্রসমূহ ৫২০-২ 

আপ্তোপদেশ এবং তাহার আগমমূলকতা। ১০১ 

২৮৩ 



৬০২ 

বিষয় 

'আভিব্যাপক*_-অভিব্যাপক শব্দ দ্রষ্টব্য । 

আভ্যন্তর করণ এবং বাহৃকরণের সহিত 

.. উহ্ীর ভেদ 
'আমি সর্ধনায়ঃ সুট» স্বত্র ও আঁগমবিধি ৩৭৮ 

“আয়ং গৌ+ স্থক্তের দেবতাসম্বন্ধে শাক- 

টায়নীয় মতবাদ 

টা 

“আয়তীগবম্ঠ এবং অন্যপদগ্রধান সমাস ১৯৩ 

'আয়ুম্মান্ ভব সৌম্য” এবং স্থৃতিসম্মত 

অভিবাঁদন-প্রত্যভিবাদনবিধি 

“আত্তিজীনাঃ স্তামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ 

৮৮ 

.. এবং ব্যাকরণের গ্রয়ৌজন নিরূপণ ৮১ ৯. 

আবিষটশব 
৪৩৩ 

আঁীরাত্মনি প্রীর্থন! মা ন ভূবং ভুয়াঁসং 

জীব্যাসমিতি ২৭৯ 

আশীলিঙ বা হরিনামামৃত ব্যাকরণের 

_ কামপাল যাঁদাদি 
আশ্চর্ধ্যমনিত্যে ( পাঁণিনীয় সুত্র) 

আশ্চরধ্যমনিত্যে (শাকটায়নীয় স্তর) 

'আঁসনাৎ প্রেক্ষতে ইত্যাদি বাক্য এবং 

বিবক্ষিত অবধি ও 'পঞ্চমী-বিধানে 

» ইত্যাদি বাঙিকের প্রয়োজন- 

বিচার 

'আসন্নবিংশা:১ এবং সংখ্যোত্তরপ্দ 

বনত্রীহি ২১২ 

8778 স্বয়মেবঃ ম্যতে গ্রামঃ 

. স্ব়মেক ইত্যাদি প্রয়োগে শাস্ত্রের 

অসম্মতি * ২৬৭ 

০ পপি 

০৮ পপাীসিপ পিপি
পি শি 

* কিন্তু 'আন্তে মাস: ন্বয়মেব বা চ্ছতি গ্রামঃ 

স্বরমেব' ইত্যাদি প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, কারণ সংক্ষিণ- 

সারে হজিত হইয়াছে__“কর্তৃনথে ধাতবর্থে কর্তৃবৎ কর্ম- 

কর্তা” (তিওন্তপাদ ৫৭৬ নুত্র )। 

২৯৭-৮ 

৩১৮. 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাজ 

বিষয় প্ 
আহিতাগ্সির অপশব্দ প্রয়োগে প্রায়শ্চিত্ত ১২৫ 
“আহ্ীনৈবুক” ও ভিদ্বুষভ” এবং বর্তমানে 

উভয় অনুষ্ঠানের অপ্রয়োগ রি 

ইকাং যণভি ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়ো 

এবং পুরুষৌত্তম ৫৩৬ 

ইকার শ্চিংকলা মতা” এবং “অইউথঃ 

[শিব | 

| "ইকো যণচি+ পাঁণিনিন্থত্রে যকাঁর ইকারের 

| বিকৃতি কি না তাহার বিচার ২. 

 ছইকোহসবর্ণে শীকল্যস্থ হন্বশ্ঠ' পাঁৎ সত্র ৫৩ 

ইকো হৃস্বোহস্যো গালবস্ত” পা সত 

ইগন্তানাং চ দ্বষাম্? ফিট সথত্ 

৷ ছইচ্ছতি ভীঁগুরিরন্তমকারং প্রাবৃড়শিক্" 

শরদীং দরদশ্ঠ গৌয়ীচন্ত্রোদ্ধিত বচন ৫ 

৷ "ইজাদেশ্” পাণিনি স্ত্ 

ইড়ম্পতিং শীকপুণিঃ 

ইণ্বদিকঃপাঁণিনীয় বান্তিক 

£ইণো গা লুডি? পাঁণিনি স্তর 

৷ "ইত কৃতে” মুগ্ধবোধ স্তর 

৷ ইতর কর্ম বা তটস্থ কর্ম 

| ইতরৎ, স্থলে মশকের “ইতরম্ঠ পদপ্রয়োগ 

এবং তদ্বিষয়ক সমালোচনা 
৩২-৩ 

ইতবেতর দ্বন্দ _দ্বিপদ্দ বা বহুপদ্দ এবং
 

সমাহার দ্ন্দ-দ্বিপদ বা বহুপ্দ 

ইতরেতরাশ্রয় দৌষ এবং কাশকৃতনীয় 

1. সুত্র 

ইতিহাঁস ও পুরাণ 

ইথংভূতলক্ষণেপোণিনিসুতর লেক্ষণে? চাশ্র" 

সুত্র, ও “বিশেষণে' কাতন্এ এবং 

_ লক্ষালক্ষণাঁদিভাব 

৷ ইরমক্ষরং ছন্োবর্ণশ: সমমুক্ান্তস্ প্রান 

৪৭. 

৫৩ 

৪৮ 

৩৪ 

৫ 

৩৮ 

৩. 

৩৫৪ 

২৭৭ 

৯৭-৯৭ 

৫5৫ 

৭ 

২৪৩ 



'ব্যাকরণদশনের হাতহাসশন্ছত শবসূত্রবাক্যাদির সূচী ৬৪৩, 

বিষয় রি পৃষ্ঠা | বিষয় পা 

শাকটায়নোক্তি এবং খক্তন্ত্ব ও লঘু... ] উিচ্চাবচাঃ পদদার্থা ভবস্তি” এবং উপসর্গের: 

শবেনশেধর ৪৮২ অর্থবন্তাবিষয়ে গাগ্য ও যাস্ক ৩৫৭,৫৪২ 

ইধুপ্রবশ্চনঃ পলাশশাতিনঃ* প্রভৃতিপদ এবং | উচ্চাব্চানর্থান্ প্রাহস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ.. ৩৪৮ 

র্তৃকর্ধণো: কৃতি, পাণিনিঙকত্রবিহিত | ডিঞ্ এবং 'শিল' ও তাহাদের ভেদ ৪০১-২ 

কদ্যোগা যীর সমাস ২২৪ উড়,ম্বরমশকা; ২৩১ 

| হর উপ» এবং এ প্রত্যয় ও বাঃধাতু ৫৯৯ 
র্ শক? ২ ৫ 52 ৬৯ 

| ২ ৯ ৫ “উপাদয়োইপরিমিতাঁঃ সারম্বতোক্তি ৫৭২ 
'ইন্দো ভরদ্বাজীয় **. এবং এন্দ্র-্্াকরণ ৫৩৪ উপাদয়ো বুলম্ঠ পাঁণিনিম্থত্র ৯১,৫৭২)৫৭৫ 
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে গ্রতিবচন | উণাঁদয়ো ভূতেহপি' কাতত্রসথত্র ৩৭২ 

এবং গা্যের “ক এনাম্ (পৃথিবীম) “উপাদয়োহব্যুৎপন্নীনি প্রাতিপদিকানি 
অগ্রথযিয্তৎ পর 151. পাণিনীয় পরিভাষা ৩৬৭) ৫৭৩ 

'ইমং মে গঞ্গে যমুনে সরস্বতি? মন্ত ূ উণাঁ্দি ১৭৪; ৪০১) ৫৪৫-৪৮) ৫৬২) 

এবং প্রচয়ন্বর ৭২ | ৫৬৬-৬৯) ৫৭১-৭৫, ৫৮১-৮৬ 

'ইযিমদিমুদি'*'*"মিহিমুহি-''":শুধিভ্যঃ ৷ উপারদিপ্রতিষেধ এবং তৎসঙ্থন্ধে পাঁশিনীয়- 
কিরচ১ এবং মিহির শব্দ ৫৭৬ 1 সুত্রবাত্তিক ৫৭৪-৭ 

্টদাধনতা জ্ঞান ১৩৮,৩৩৯ | 'উণাগ্যন্ততদাদিত্বেন শাকটায়নীভিপ্রেতানি, 
ই চাক্বর্শণিস্ত স্ত্র এবং চাক্রবর্মণের বস্ততস্তত পাণিনিমতে প্ররুতিগ্রত্যয- 

পাঁণিনিপূর্বজত্ব ৫১৮ বিভাগশূন্তানিঃ এবং “উণাঁদযোহ্বযুৎ- 

ঈপ্সিত কর্ম” এবং গোম্বামিমত ২৭৭. পন্ানি প্রাতিপদিকানি। ৫৬৯ 
উপ্সিততম কর্ম ৫১৬,২৬৯-৭১,২৭৭-৭৮১৩১৪ : “রণ ছ্ন্তনি প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগপ্রযোজ্য- 
ঈপ্সিততম কর্ম ত্রিবিধ ২৭৮ পাণিনি্তবরপ্রবৃন্তযনর্হাণি এবং 'গ্রাতি- 
ঈশ্বরং গুরুং চ ভজন্ব, এবং ক্রিয়ার | প্দিকবিজ্ঞানাচ্চ পাঁণিনেঃ দিদ্ধম” ৫৬৯ 

সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয় ১৯৮ “উণীশ্বরঃঃ এবং “অইউণ, সত ৪৬৯১ ৪৭১ 

ঈশবরপরিভাষিতো বস্তরনো ধন্মবিশেধো ৷ “উত্* উপসর্গ প্রাতিলোম্যার্থক এবং 
লিঙ্গম্ ৪৩২ . তৎসম্বন্ধে গাগ্যমুনি ৫4 

দি্বরো বিচরিতোঃ? প্রয়োগ এবং “ঈশ্বরে 'উত ত্বঃ পশ্থান্ দরর্শ বা; ১১১ 

তোসুন্ কন্থুনৌ” পাণিনি স্থত্ ৩৮ 'উত। স্বঃঃ অভিনব শাকটায়ন স্তর ৩৫৪ 

কারো বিষুরিত্যাহঃ এবং “অইউণ (উজ্জাদিতিঃ রি 
শিবসূত্ ৪৭০ | উত্তরপদপ্রধান সমাস ২৩২ 

উক-_-অধিকরণ, অপাদান, করণ, কর্তা, উৎপান্ কর্ম রি 



৬৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠ। | বিষয় পা 
দ্ৰু ”_ আহ্বীনৈবুকশব দ্রষ্টব্য উপমিত কর্ধধারয় ২৪১-৪২ 

উদ্দান্তাদীনাং স্বরাণামবিভীগেনাব- উপমিতপূর্বর্পদ কর্ম্ধারয় ১৯৭, ২৪৪ 
স্থানমেকক্রুতিঃ ৯২ | “উপযোগ কন্মন” ২৮৮, ৩১৬-১৭ 

উদাত্তান্নিহতঃ স্বারঃ স্বরিতীৎ প্রচয়ে৷ ভবেৎ ৯২ | উপবেদ, বেদাঙ্গ, বেদোপাঙ্গ এবং বেদাখ্য 
উদাহরণ-প্রত্যুদাহরণ ৩৮৫ বর্ষ ১০৫, ১২১ 
উছুদ্গতঃ স তাপস+, ক্লোকপাঁদ এবং প্রথম : উপস্নেষ ব্যাক 

'উৎ উপসর্গ নিরর্থক ৩৪৬ | উপষ্টস্ত ২৪৮ ৪৫১ 
& 2 5 ্ু ৃ উদ্দেতোঃ, পদ এবং তোসুন্প্রত্যয় ৪৫ | উপসংখ্যানম্ পদ এবং “শ্রিতাদিযু-'.” 
উদ্দালপুষ্পপ্রভঙ্জিকা ভে পাঁণিনীয় বাহক ৩৪৬-৪৯ 
উদ্দেশ ৩৫১) ৩৮৫) ৪৩৫) ৪৬৪ | উপসর্গ ইরা 

পু ॥ ৯৮) ৩৪৫-৫২১ ৪১১) ৫৪২ 
| লীঃ এবং পঞ্চম্যর্থে বহুত্ীহি- |! ৮০ বালী 95505 ৷ উপসর্গগতি স্ত্রিধা ৪১১ 

সমাস ২০৭ 
'উদ্যাদ1দিত্যসঙ্গাশমঃ এবং “শত” পরে “ইণ? 

ধাতু স্থানে য; 

“উপকুস্তম্ণব্দ হৃত্রতঃ অব্যয়ীভাব এবং 

পাণিনিনয়ে “উপণশব অব্যয়, কিন্ত 

তর্কপ্রকাশে 'উপ,শব্দের উপপর্গত্ব ও 

বাঁচকত্ব কথন 

উপচরিত এবং উপরচিত 

৩৮১ 
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ৃ 
ৃ 

একপদ্যম্ঠ এবং সমানঘটক পদরাশির ওৎপত্তিকস্ত শস্য এথেঁন সম্বন্ধ-৯) ২২১ (1)08910)) 

গদাসীন্য প্রাপ্ত কর্শ ৬ ২৭৮-৯ 

প্রতিপত্তি ১৮০ 1 উপচারিক আধার ২৫০ ৩২৯-৩৪ 

ট্রকপদ্যমৈকক্বর্্যমেকবিভক্তিত্বং চ সমাঁস- গুপলাক্ষণিকী সংজ্ঞা ৩৬৩ 
প্রয়ৌজনম্ ১৮০ ; পশ্লেষিক অধিকরণ ৩২৫-৭, ৩২৯-৩০ 

'একন্ববরধ্যম্? অর্থাৎ উচ্চারণপ্রযত্বলাঘবের উপশ্লেষিক আধার 7 ১৩০, ২৪৯-৫০১ ৩২৯ 

জন্য একাঁধিকপদের একম্বরত্ ১৮০ ] উপাশ্নেষিক প্রিবিধ ২৫০ 
'এতিহ্” এবং “ইতিহ+ নিপাত ৯০২ | উপাঁধিকী সংজ্ঞ। ৩৩৩-৬৪ 

এঁতিহ্ প্রমাণ ১০১-৩ | বিষয় পৃষ্ঠা 

ধর্্রং জৈনেন্দ্রমিত্যেতৎ ৪৯৩ | “ক এনাম্ (পৃথিবীম্) অপ্রথয়িস্যৎ কিমাধার- 
এন্্বায়বগ্রহব্রাঙ্ষণ এবং ইন্দ্রের এন্্র- শ্চেতি? গার্গীয় প্রশ্ন এবং 'পূথুদর্শনাৎ 

ব্যাকরণপ্রণয়নসন্বন্ধীয় আখ্যান বা পৃথিবী, যাস্থীয় প্রতিবচন ৫৫৪ 

সংবাদ ৮১৪৮৯ : 'কংস+ শব্দ শাকটায়নীয় “বৃত্বর্দিহনিকমি- 

এহিক ফলসন্বল্ল এবং 'দাঁন্যৈ মালাং ;  কবিভ্যঃ সঃ, উণাদিকম্থত্ার, কিন্ত 

টা রা 
ওুকারো বাগেবেদং সর্ববম্... ২৭ ূ £কংসঃ শব্দ অগ্টাধায়ীর “ুকমিকংস '+ 

ও বিষে| মনসা পৃতে স্থঃ ৭৯ ৃ স্াত্রে “কমিধাতুর পর পুনগূ্হীত 

'ওতে৷ গাগ্যস্তঃ পাণিনি সুত্র ৫৮৯ | হওয়ায় উহার রঢত্বনির্দেশ এবং 

ওণাদিক ৪০৫) ৫৬৯-৭১১ ৫৭৩-৭৪) | তাহাতে পাঁণিনির 'অব্যুৎপন্তি- 

৫৭৬) ৫৭৮) ৫৮৪-৮৬ | পক্ষতা অনুমিত হইতে পারে. ৫৬৫-৬ 

ওণাদিক প্রত্যয়-_-উণ+ ও "যু" এবং “বা? ৰ “কংস? হইতে “কংসীয়' শব্বের সাধনহেত 

ও 'অজ, ধাতু ৫৭৯ | পাণিনির গুণবৃদ্ধিকার্য্যোল্লজঘন এবং 
গণাদিক শব্দে পাঁণিন্তাদির সাধুত্ব- তজ্জন্ “কংসীয়পরশব্যয়োবিশিষ্ট- 

স্বীকার ৫৬৫-৮৭ নির্দেশা সিদ্ধম্ত। বার্ধিক ও 



৬০৮ 

বিষয় 

পতঞ্জলির ণাদয়োশব্যুৎপন্নীনি 

প্রাতিপদিকানিঃ বচন ৫৬৬ 

ণকক্ষত্ব” এবং উহার শরেচ্ছপ্রাসিদ্ধ অর্থ ১০৪ 

“কচ্ছপী+ পদ ইষ্ট কিন্তু “কচ্ছপা” পদ 

অপাঁণিনীয় ২৩৫ 

£কটপ্রাঃ শব ও তাহার অর্থাদি লইয়া 

মতভেদ 

“কটে শেতে কুমারোহসৌ” ইত্যাদি 
শ্লোক এবং ষড়বিধ অধিকরণের 

উদাহরণ 

“কণ্টকম্তয তৈক্ষ্যম্ এবং পাঁণিনির “পূরণ- 
গুণ:*.* সুত্র ২২৫ 

. “কণ্টকান্ মৃদ্বীতি” এবং অনীপ্সিত কর্ম ২৭০ 

১৯৫ 

৩২৯ 

“ঞ্ঠেকালঃ১ এবং সমস্তমান পদদ্ধয়ের 

সামানাধিকরণ্য ১৮৮, ২১১-১২ 
“ক্যবর্ণ এবং ঘোঁষতন্ত্রী ৪৭৪ 
“কণ্ঠস্থলে ঠ্যসংজ্ঞা এবং শাঁকটায়নের 

খক্তন্ত্র ব্যাকরণ ও কৌমারদের 
কটাক্ষ 

“কতমানি তানি চত্বারি পদাঁনি .* এবং 

চত্বারি বাক পরিমিত পদাঁনি 7? ১০৭-৮ 

কন্ঠাসম্প্রদান এবং বিবাহের পর কন্ঠার 

সহিত দাতার আত্মীয়তা সম্পূর্ণ 

বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় “বরাঁয় কম্তাং 

৩৬২-৬৩ 

দদাঁতি' বাক্যে চতুর্থী বিচার.  ৩০২-৩ 

“কপয়, প্রত্যাহার সুত্র ৪৭৩ 

“কপশ্চাক্রবর্মণশ্ ওণাঁদিকশ্থত্র এবং 
 চাক্রবর্মণের শীকটায়নপূর্বজত্ব ৫১৮,৫৭৬ 

“কপিথ্যাং দৃষ্টোৎসি ময়া+, “নাহং কপিখ্যাং 
জগাম' এবং লিট প্রত্যয় ৩৩৭ 

“কম্পয়তে*পদ পাতালবিজয়ে পাণিনিকবি- 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

পৃষ্টা | | বিষয় | পৃষ্ঠা 

প্রযুক্ত, কিন্ত অষ্টকে নিগরণচলনাথে- 

ত্যশ্চ পাণিনিস্থতরতঃ “কম্পয়তি' পদই 

স্সাধু | | 
করণ ২৫৮; ২৬৩, ২৯১-৯৯১ ৩২১) ৩৩০-৩২ 

করণং...কর্তৃব্যাপাঁরগোঁচরঃ ২৯৩১ ২৯৯ 

“করণং ত্রয়োদশবিধম্ঃ সাংখ্যস্থত্ ২৯৭ 

করণবিভাগের নামকরণ নির্দোষ নহে ২৯৮ 

“করণ” শব ইন্িয়ার্থে রূঢ় ২৯৮ 
কেরণ/স্থলে “রণ/নংজ্ঞ। এবং শীকটায়নের 

খকৃতন্ত্র ব্যাকরণ 

করণশেষের উদ্বাহরণ-_সপিষো৷ জানীতে, 

ফলানাং তৃপ্তঃ 

করণের প্রকর্ষ বিচার 

“করশাখাশিখরে করেণুশতমান্তে” এবং 

১৪৬ 

৩৩২ 

২৫৬ 

২৯৪ 

গপচারিক আধার ৩২৯ 

“করোতি শব্দাৎ জৈমিনিসথত্র ১৭) ১৯ 

করোতেরর্৫থঃ সর্বধাত্রর্থান্গতঃ ২৫৩ 

কর্ণেচুরচুরাঁঃঃ ও “কর্ণেচুরুচুরুঃ? ২৩১ 

“কর্ণেটিরিটিরাঃঃ ও “কর্ণে টিরিট্রিরিঃ. ২৩১ 

কর্তব্যতানির্দেশই বেদের মুখ্যবিষয় ৭০ 
কর্তা ২৫৮১ ২৬১১ ৩৩০-৩২ 

কের্তা কর্ম চ...+ চানুসত্র 

কর্ত,ঃ ক্রিয়য়া যৎ ক্রিয়তে যদ্ ব্যাপ্যতে 

তৎকর্ম ২৭১ 

কের্তুরীপসিততমং কর্ম” তথাযুক্ত" 
চানীপ সিতম 'অকথিতং চ'__পাঁণিনি 

সুত্রত্রয় এবং তদমুসাঁরে গোস্বামিমতে 

ঈপ সিততম-অনীপ.সিত-ঈপ.সিত ভেদে 

কর্ম ত্রিবিধ “ ২818 
কর্ত,ব্যাপারাভিনিবেশঃ প্রবৃত্তিঃ। ততোহপ- 

তবনং নিবৃত্তিঃ ২৬২ 

২৫৮ 



 ম্্যাকরপদর্শনর ইতিহাসংস্থিত শবসূত্রবাক্যাদির সী 

পৃষ্টা 
২৭১৯ 

বিষয় 
'র্তবর্যাপ্যংপকর্ম জা 
কর্তৃকর্োঃ কৃতি নিত্যম কাতন্ত্রহুত্র 
কর্তৃত 

কর্তৃশেষের উদাহরণ-_“সতাঁং গতম্, 
'কর্তৃস্থে ধাত্র্থে কর্তৃবৎ কর্মকর্তা” ক্রমদীশ্বরীয় 

স্তর এবং “গ্রামো গচ্ছতি স্বয়মেব ন তু 

গম্যতে” উদাহরণ 

কর্ম বা কর্ধাত 

২৮১১ ২৮৪5 ২৯৩-৯৪। ৩০৩-৪১ ৩৩০-৩২ 

কর্মকর্তা ও বর্ম্মকর্তৃবাচা 

কর্মাকারক 

'কর্কারকং চতুব্বিধমূৎপাগ্মাপাং বিকার্ধযং 

৫৭০ 

২৭০ 

৫, ৭ ১৭০, ২৫৮, ২৬৮-৭%১ 

৩৬) ২৯০ 

২৬৮-৯১ 

সংস্কার্ধ্যং চেতি” মীমাংসা সিদ্ধান্ত 

'কর্মকুশলগপদ এবং ক্্রিয়ান্বয়িত্ের 

ব্যভিচার ২১৪ 

কম্ম ( অর্থাৎ) ক্রিয়াং প্রোক্তবন্তো যে তে 

কর্প্রবচনীয়াঃ 

কর্মচাগ্ডাল 

কন্মণ্যণ+ এবং 

২৫০ 

১৮৩ 

“আতোহনুপসর্গে কঃ 
সাঁমান্তবিশেষবৎ পাঁণিনি্থত্রদ্ধয় ৫২, ৩৬১ 

কর্শধারয় ১৯৩-৯৭১ ২৩৮-৪৪১ ৩৫৫) ৩৮৪ 

কর্মধারয় এবং বিধেয়বিশেষণ ২৪১ 

কর্মধারয় ষড়বিধ. ১৮৭১ ১৯৭১ ২৪১, ২৪৪ | 

কম্মন্দিবিবরণ বা কার্ন্দবিবরণ ৫০২ 

কণ্প্রবচনীয় ও কর্ম গ্রবচনীয়ত্ব ২৫০-৫১১ ৫২১ 

কর্মপ্রবচনীয়ানাং পৃথগৃগণনায়াং পঞ্চধা 
( পদম্ ) ১৬৯ 

কর্মব্যতিহার ২১২ 
কর্বাচ্য প্রয়োগ ৃ ২৯০ 

কশ্মশৈষের উদ্াহরপ__াতুঃ স্মরতি”, ২৫৬ 

৭৭ 

২৬০) ২৬৩; 

২৫৬ | 

২৮৩ 

৬৫৯ 

৷ বিষয় ষ্ঠ 

। 'কাশ্মৈকে তত্র দর্শনা, জৈমিনিত্র ১৭ 

৷ কির্ষাতিরুধোপপীড়ঃ, ক্রমদীশ্বরীয় সত্র. ৩৯৫ 

কলগ্কভক্ষণ' ১২৬ 

 কিলাপধাতুস্থর ৪০৬-৭, ৪১০ 

ূ “কল পরাশরা; স্বৃতা?ঃ টনি 

(“কল পারাশরী স্মৃতি? 

 কক্ষি তাদি (লট) 
 কিশ্মা রান্বকম্' 

কাং দিশং গন্তবাম্, বাকো বৈয়াকরণদের 
মভামত 

কাকন কাঞ্চণম্ 

কাকু; (জিহবা) 

৪৩৭) 5০9) ৫১৯ 

৬৩৩৪ 

১০৬ 

২৯০ 

২২৫) ৪৯৯ 

১৩১-৩৩, ১৩৬ 

কাকুদ ১৩১-৩৩ 

| 'কামক্রোধো ম্ম মা পুষঃ? ৩৩৮ 

 কামপাল যাঁদাদি ( আশা: ) ৩৩৪ 

৷ কা মশাস্্মপ্যাযুর্বেদান্তর্গতমেব। ১২১ 

৷ কাম্য-ক্যচ-কাড, প্রত্যয় ১১৮, ৩৩৩ 

কাম্য (স্বগতত্বেন ফলসন্গপপনঃ ) এবং কাম্যের 

লক্ষণ ৩০১ 
কাম্যাদ্যন্ত ধাঠু ৩৩৩ 

৷ “কাঁয়ঃ কিঃ উণাদিক সুত্র ৫৮৫ 

৷ কায়সংসর্গপূর্বক অপায় এবং বুদ্ধিসংসর্গ- 
পূর্বক অপায় ০৫ 

৷ কারক ২৫২-৫৯) ৪২৭) ৫২৮ 

কারক ইতি মহতী সংজ্ঞা ২৫৭ 

ৰ “কারকত্বং ক্রিয়ানিমিত্তত্ম্। ২৫২ 

ৃ 'কারকং যত ক্রিয়ানিমিত্তমাতং প্রধান- 

২৫৪ মগ্রধানং বাঃ 

কাঁরকের ক্রমনির্দেশ_ পাঁণিনীয়মতে, 

কৌমার মতে ও ক্রমদীশ্বরীয় মতে ৩৩১-২ 



ব্যাকরণনদর্শনের ইতিহাস ৬১৪ 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় প্ 
'কারকশবক; কর্তৃপরধ্যায়ঃ স বাচ্যলি্ ২৫৭1 “কাশকৃতনা অস্তা নিষ্ঠায়ামনিট্ত্বমাহ... ৫০৭ 

“কারকশঝোহ্য়মব্যুৎপন্পো নিমিত্তপর্যযায়ঃ ' কাশকৎীয় সুত্র 5 

স্বতাঁবানপুংসকলিঙ্গঃ, ২৫৯ । “কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে? 3৬৭ 

“কারকে' পাণিনিনুত্র ২৫৭ ৷ “কাশ্বপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং গিনি+- 
কারকের বলাবল ২৫৯ ৩৩০-৩২ '  পাঁণিনিসৃত্র ৫০৮ 

“কারীযোহ্ধ্যাপয়তি মাণবকম্? এবং “কান্তীরাজস্তন্দে নগরে” পাঁণিনীয় ও 

প্রযোজকত্থে অচেতনবস্তর আম্ুকুল্য- 

ভাঁগিত্ব ২৬৮ 

“কার্দনামিকঃ সংস্কার: ৫৫২ 

কার্ম্ন্দবিবরণ বা কর্মান্নিবিবরণ ৫০২ 

কাঁধ্যম্ ৩৫৮ | 

কাধ্যাঁতিদেশ ৩৮০-৮১ 

'কাধ্যাতিদেশ স্তর শান্ত্রাতিদেশাদভিমত্বাং 

ৃ পৃথঙ, নোপন্তস্তঃ কৈয়টোক্তি ৩৮১ ্ 

“কারধ্যাদ্ বিষ্যাৎ......অনৃবন্ধং ককারা 

দিকম্? ভায্োক্ছি ৫৪৭ | 

“কাধ্যিত্বাদাদেশশ্য প্রাঙ নির্দেশ যুক্তঃ) 
৩৫৮৫৯ 

“কাঁধ্শী কাধ্যং নিমিত্ত চ ত্রিভিঃ 

শত্রমুদাহতম্ ৩৫৮. 

কাযা নিমিত্ং কার্ধ্যমিত্যেষ নির্দেশক্রমঃ, 

এবং 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ পাণিনিস্ত্র ৩৫৮ 

কাল ও কালবিভাগ 

“কালছুষ্টা এবাপশব্াাঃ, ভাগবৃত্তি-সিদ্ধান্ত ৪৬৬ 

৩৩৫-৩৩ 

কাশকুশা বলম্বন 

কাশকৎন্ন (বৈয়াকরণ বা তৎকৃত 

ব্যাকরণ ) ৫০৩ 

“কাশকৃত্রত্য এ্রত্যয়োত্তরপদয়োরি”তি 

সুত্রম্...বিচারয়তি, পাঁণিনীয়ং তত 

পম্চাদ্ বিচারয়িস্ততি” কৈয়টোতি ৫০৫ 

৫৫৬ ৃ 

শীক্টায়নীয় স্থত্র ৫৪০ 

| কিং পুন দব্যং কে গুণাঁঃঃ ভায়্োন্তি ৫১৮ 
৷ পকিংযুঃ শব্দ এবং “অহংঘু প্রভৃতি শব্ধ ১৮৮ 
৷ পকিমিব বচনং ন কুত্যানসাস্তি বচনস্তাতি- 

|. ভাঁরঃ, এবং ণকিং হি বচনান্ন ভবতি ৩৭৭ 

ৃ “কিরিকাঁণঃঃ ও গগিরিকাণঃঃ 

ৃ কুকুটাদে রেকদেশ: প্রলবায় কল্প্যতে 

২১৮ 

পচ্যতে দেশীস্তরমিত্যদ্ধবৈশসম্, তদিহ 

ন যুক্তম্ঃ ৮৫) ১০৭ 

কুগুলহিরণ্যম্ঃ এবং “কুগুলায় হিরণ্যম্ 

ৰ ২১৪, ২৪৬ 

র কুণ্ডিকা ৫৯, ১২৮ 

 দকুতো তবান্? পাটলিপুত্রা্ৎ এবং 

. অশ্রত ক্রিয়ার অধ্যাহার. ৩১৯,৩২৩ 

ৃ 'কুৎসিতপূর্ববপদ কর্শধারয়সমাঁন” এবং 

“বৈয়াকরণখস্থচিঃ, 

কুমারঃ শ্রমণাঁদিনা? হৈমসত্র 

 কুমুদস্তেনী” এবং উপমামপূর্বপদ কর্ণ- 
ধারয় ৩৫৩৬, ২৪৪ 

| কুশ্তকার ১৯৪) ২৩৫-৩৬১ ৫৫১ 

ূ 'কুরবোহত্মহিতম্, এবং ধিষিবচন সামর্থ" 

ৃ মতবাদ ৪৬৬৬৭ 

| 'কুরু শব্ধান্, প্রযোক্ষ্যে? ভাস্তোক্তি 

৷ 'কুরূন্ স্বপিতি এবং অকর্শাক ধাতুর 

১৯৭) ২৪৪ 

৩৫৫ 

৫৫১ 



'ব্যাকরণদর্শমের ইতিহা স্থিত শবনুতরবাক্যাদির সূতী 
গা 
২৮৩ 

বিষয় 
কর্মত্বসিদ্ধি 

'কর্ঘ্যাদ্ ব্যাকরণে শ্রমম্, লৌকিকোক্তি ৫৫ 

'কুলাৎ খঃ পাঁণিনি স্ত্ ৫৬৮ 

কুলীন ৫৬৮ 

'কুবেরবলিঃ, এবং ক্রিত়াদ্বয়িত্ের ব্যভিচার 

২১৪) ২১৯ 

'কুজখন্ এবং 'খঞ্জকুজ? ২৪০ 

কুশল-মগ্ডপ? শব্দ এবং উহাদের অবয়বার্থ 

ও সমূদায়ার্থ ১০১ ১১) ৭১ 

'কুশীগবিদূৎপতিতং হি পাঁণিনৌ 
'কুশূলাং পচতি” এবং বিবক্ষিত অবধি ও 

৪৮৯ 

পঞ্চমী বিধানে-"""*”১  বাঙিকের 

প্রয়োজন বিচার ৩১৮-১৯১ ৩২৩ 

'কুপে গর্গকুলম্ঠ এবং গৌণাধারে 
'অধিকরণসংজ্ঞার অপ্রবৃত্তি ২৯৩ 

ুং ১৯৯, ১৭৬, ১৭৯১ ১৮৫) ৫৬৩৯ 

ক্ুতকাধ্যের অত্যন্তাপহৃব ৩৩৭ 

কুতকার্য্যের 'অম্মরণ ৩৩৭ 

কুতকার্যের প্রত্যক্ষাভাব ৩৩৭ 

ক্তদ্বন্বানামেকশেষঃ, মতের মমালৌচনা ২০০ 

কিতপ্রযত্বাশ্চা গ্রবীণা অরুত প্রযত্ৰাশ্চ 

প্রবীণ এবং রুতপ্রণাশ ও অরুতা- 

৬১১ 

“কৃত্বদ্ধিতসমাসাশ্চ” পাণিনি সুত্র ৩৭৯ 
কিত্তদ্ধিতসমাসৈ কশেষসনাগ্ন্তধাতুরূপা: 

পঞ্চবুত্তমঃ? ১৮৫১ ১৯৯) ২০৩ 

কুতপ্রত্যযান্ত শব্দও অশ্বগোবুক্ষাদির ন্যাম 

রূঢ় বা সাঞ্ষেতিক--মতের মমালোচনা৫৩৯ 

কিত্রিমং কর্ম? এবং ততসম্বন্ধে বাঙিক ও 

মহাভা স্ব ৫ 

 কিিমাকুত্রিময়োঃ কত্রিমে সংপ্রভায়ঃ ৩০৫ 

কুদন্তর্গতমপ্যুণাদিকম্? ৫৮৩ 

কিদভিহিতে। ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে? 

এবং ০107] 01) ও 0101181)0 

২৮৪১ ২৮৩ 

'কুদ্গ্রহণে গতিকারকন্তাপি. গ্রহণম্- 
পরিভাষা ২১৮ 

“রুদযোগা চ ষঠা এবং 'প্রতিপদবিধানা চ 

যা, ২২৪-২৫১ ২৩৫ 

'কুন্ববিচক্গণা? বা “জহিজোড়ঃ' এবং “তিঙাং 

.. স্থবন্তেন। ১৯৫ 

 ক্রুনেজন্তঃ পাণিনি স্যর ৩3৪ 

 ক্রিভৃপ্তরঃ ক্রিগাসামান্যবচনাঃ ২৭১ 

কবাপাজি...১ উণার্দিক সুত্র ৫৭৩-৪, ৫৭৮ 

 ক্রুবাপাজি...১ স্রটী : পতগ্ণির পরবর্তী 

ভ্যাগম দোঁষ ৭৪ 

কুতিসাধ্যতাঃ এবং বিধিলিডের অর্থ ৩৩৯ 

ক্লতে তু মানবা ধর্্মাঃ১ স্থৃতি ৫৩৮ 

'কতো যোগ্যতায়াং শক্তিঃ' ৫৬৩ 

হততদ্ধিতসমাসাদিরভিধানাম্থসারতঃ- 
কৌমারোক্তি ৪৯৪ 

কৃন্তদ্ধিতসমাঁসানামভিধানং নিয়ামকম্ঠ- 

বোপদেবীয়োক্তি 

ূ 
র 
র 
| 

কি ূর্ববন্থী তাঁহার বিচার ৫ ৭৩-৪) ৫৭৮ 

'ক্রুবাপাজি * * স্থরদ্বারা বাযু'শনদের সাধনে 

“তো নুক-'-." স্থাত্রের প্রয়োগ ৫৮২ 

'কুবাপেত্যাছাণাদি স্করাণি শাকটাযনন্যেতি 

হৃচিতম্? ৫৭৯ 

 ক্রুফতিলা ইতি ।...তিলা: প্রানং রুষোে 

বিশেষণম্? ২৩৯ 

১৯০) ২২২১ ৫৭২ | কেষ্তশ্রিতঃ পদ ও “দ্বিতীয়াতরিতাতীত...? 



৬১২ ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 
বিষয় 7 পৃষ্টা | বিষয় গা ূ _ পাণিনি স্তর ২০৯, ২১৬ | ক্রিয়াতিক্রম ও লুঙের অর্থ ৩৩৯ 

কৃষদর্প, এবং নিতযদমাস ১০৯৯, ২৪১ ] ক্রিযাতিপ্তি ৩৩৪০০, ৩৯৬ 
“কেখণ+ পাঁপিনি হুত্র এবং পূর্বব “ণ? যুক্ত 'ক্রিয়াতিসাধনং করণম্” ক্রমদীশ্বরীয় সুত্র 

_ “অণ» প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৭ এবং “সাধকতমং করণম্” পাঁণিনি- 
“কেবল” এবং প্রাতিপদ্িকের প্রকৃতি ১৭৯ সুত্র ২৯৪ 
£কৈলাসাদ্রিংপ্রভৃতি পদ এবং শিষ্ট ক্রিয়া ধাত্র৫ঘো যথা গন্ধরগতিঃ১ . ২৫২) ২৮৪ 

গ্রয়োগের প্রামাণ্য ২৪১ 

“কোঁকুবা, 
কো হি নাম লৌকিকীং বিবঙ্ষীমতি- 

১৩২ 

বর্ততে এবং পীঁশ্চাস্ত্যমত ৩১৮ 

ণকৃঙিতি চ* পাণিনি সুত্র ৩৯৩ 

'জ্া-তোস্বন্-কম্গনঃ পাঁণিনি স্তর ৩৪৫ 

“ক্রুতুঃ এবং “থ্ তু? শব্দদ্ধয় - ৫৭৭ 

গ্রুম ৪৬১ ২৮৯ 

'ক্রমাক্রময়ৌরকিঞ্চিৎকরত্বম্ঠ ৩৫২ ৩৫৯ 

'ক্রয়িকঃ, (এবং) “ক্রিয় ইকন্ঃ শাকটায়ন- 
স্তর 

ক্রয়িক” ( এবং) 'ব্নক্রয়বিক্রয়াটু ঠন্- 

৫৭৮ 

পাঁণিনি সুত্র ৫৭৮ 

ক্রাদেরুণ, প্রয়োগরত্বমালা স্থত্র ৫৮৭ 

“ক্রিয় ইকন্, শাকটায়ন স্ত্ ৫৭৮ 

ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া সাধ্যমুচ্যতে, সাচ 

ূর্বাঁপরীভূতাবয়বা+ দৌর্গোক্তি ৪০৭ 
ক্রিয়া ৪, ৬৭১ ১৭১১ ১৭৪-৭৫) ২৫২-৫৪১ | 

২৬৬) ২৬৮-৬৯) ২৭১-৭৮১  ২৯১-৯৪) 
৩২৪) ৩৩৩১ ৩৪০১ ৩৪৬১ ৩৫০১ ৪০৪, 

| ৪০৭) ৫৪৪) ৫৪৯, ৫৫২-৫৪ 

'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্চ বাঙ্তিক 
'ক্রিয়াজন্ফলভাগিত্বং কর্ম তম ২ 

'ক্রিয়াগামভিনিষ্পন্ডৌ সামর্থ্যং সাধনং বিদুঃ 
২৫৮ 

৩০৪ 

স্পট ১ 

'ক্রিয়াধারত্বমধিকরণত্ম্ঃ 

কক্রিয়ানিমিত্ং কাঁরকং লোকতঃ সিদ্ধমূ- 

দৌর্গে।ক্কি ২৫৪-৫৫ 

'ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং কাঁরকত্মঃ নাগেশোক্তি ২৫৫ 

৩২৫ 

'ক্রিয়ান্কুলরূতিমবং বর্তৃত্মম্ঠ নৈয়ায়িকোক্তি 
২৬০ 

ক্রিয়াপদ ১৭৫) ৩৪০ 

ক্রিয়াপ্যে দ্বিতীয়া” চান্ররহ্ত্ ২৭৭ 

ক্রিয়াফল অর্থাৎ কর্ম বেদীন্তমতে চতুবির্ধ 

উৎপত্তি, আপ্রি,সংস্কৃতি,এবং বিরৃতি ২৬৮ 

€ক্রিয়াভাবো ধাতুঃঃ কাতন্ত্র স্তর ৩৫০১ ৪০৭-৮ 

 “ক্রিয়াভিধায়ী ধাতুঃ পূর্ববং সাধনোনৈব 
সংবধ্যতে পশ্টাঁছুপসর্গেণ' ভ্রিলাচনোক্তি ৩৫১ 

'ক্রিয়ামুখ্য প্রযোজকৌ কর্তা” ক্রমদীশ্বীম 
স্তর 

পক্রয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তিঃঃ এবং “ক্রিরায়াঃ 

ফলনিষ্পত্তিঃ, 

৷ “ক্তিয়ায়াঃ সাঁধ্যতীবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীচিতা' 

তর্তহরিবচন ২৭৪, ৫৪8 

'ক্রিয়ায়ামতিশয়েন সাঁধকং সাধকতমং 
তৎকাঁরকং করণসংজ্ঞং ভবতি' মহা- 

বৃত্তিকারীয়বচন 

ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ও “পত্যে শেতে' 
ক্রিয়ার অভেদবিশেষণ এবং ক্রিয়ার তেদ- 

বিশেষণ ১ 

২৬৬ 

টির 

ক ০ 

২৯২ 

৩২১ 

৩০৫ 



'্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থি শব্সূত্রবাক্যাদির সূচী 

বিষয় পৃষ্টা 

ক্রিয়ার কুত্রিমকর্্মত্ব এবং এক্রিয়! গ্রহণমপি 

কর্তব্যম্, বাপ্তিক ৩০৪-৫ 

'ক্রিয়ারহিতং ন বাক্যমস্তীত্যাদিকস্ত 

প্রাচাং প্রবাদে নিধুক্তিকত্বাদ শ্রদ্ধেয়ঃ,- 

জাগদীশসিদ্ধান্ত ৩১৯ 

'ক্রিয়াবচনো ধাতু: ভাক্োক্তি ২৫৩, ৫৪৪ 

'ক্রিয়াবাঁচকমাখ্যাঁতম্ শৌনকীয়বচন 
১৭৪ ৩৩৩১ ৩৪০ 

'ক্রিয়াবাচিত্বমাথ্যাতুম্...? কাঁমধেনুতে 

বোঁপদেবের উক্তি ৩৪৯) ৪০৪ 

ক্রিয়াবিশেষণ ২৮৪-৮৮১ ৩৪০ 

'ক্রিমাবিশেষণং কর্ম তদমন্তং নপুংসকম্* ২৮৪ 
'ক্রিগাবিশেষণং কর তন্নপুংসকমব্যয়ম্ঠ ২৮৫ 

'ক্রিয়াবিশেষণকা|লভা বগন্তব্য ধবদে শশচ”- 

ভোজরাঁজীয়ন্ত্ ২৮৪ 

ক্রিয়াবিশেষণ. সমানাধিকরণব্যধিকরণ- 

ভেদে দ্বিবিধ ২৮৭ 

(ক্রিাবিশেষণাতৎ” হৈমস্থৃত্র ২৮৪ 

প্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বং নপুংসক- 

পিক্গতা চ' ২৮৫ 

ক্রিমাবিশেষণের কাঁরকত্ব এবং “দ্বিতীয়া 

কারকবিধাবেকাধিকরণং ধাঁতোঃ” শুর ২৮৫ 

ঞ্রযাসত্তাদিলক্ষণো ধাতসরথঠ শ্রীজীবোক্তি ২৬১: 
ক্রিগাহেতোঃ কর্াযুক্তাত ক্রমদীশ্বরীয় স্তর ২৪৭ 

'ক্রমভিজুধ্যতি” এবং “অকথিতং ৮” 
পাঁণিনীয় সুত্রদ্ধয় 

'কোড়া দারা তথা হারা... ইত্যাদি শ্লোক 

এবং উহার আকর 
ক্রোশমান্তে” এবং অকর্শনক ধাতুর কর্মতব- 

সিদ্ধি 

২৮৪ 

৫৩০ 

২৮৩ 

৬১৩ 

বিষয় ষ্ঠ 

£ক্রোষ্টকিং ভাগুরিং প্রতি উক্তম্, ৫০১ 

ক্র্যাদি প্রভৃতি গণ ১৭৬ 

ক্লীবলিঙ্গ ৪৩৩ 

ক্রোমন্ (ক্লৌমা ) শব্দ ৫৭৭) ৫৮০-৮১ 

'কচিদ্ বিকৃতিঃ গ্রকৃতিং গৃহাতি। ৩৬৮ 

“কপাতেরেব চাক্রবন্মণস্তা '*'* মতেন কপ- 

ত্যয়ঃ সম্প্রসারণং চ+ গজ্জলোক্তি ৫৭৬ 

ক্ষ'কার পাঠ ৪৮৩ 

ক্ষণিকানি ইন্দিয়াণি প্রাপাকারীগি” ৩১৮ 

ক্ষেত্রাধিদেবতা ১ 

ক্ষেপে আক্রোশঃ, ( গোয়ীচন্দ্র ) ৪৮৫ 

ক্ষেপে যষ্ঠ্যাঃ। রমদীশ্বরীয়স্থ এবং 'ষ্ঠযা- 

ক্রোশে পতি ৪৮৫ 

'থপ্রকুজ” “বুজথপ্জ” এবং বিশেষণপদের 
কর্মধারযন্তর ও 

'থট রূঢ়” শব্দ এবং দ্রিভীযা ততপুরুধ ২১৫ 

৷ এটা বৃক্ষ ন সিধ্যতঃ) ভাগ্তোক্তি ৪৩০ 
: “থগ্ডিকোপাধ্যায় স্তম্মৈ চপেটা দরদাতি'- 

বাকো চতুর্গর ব্যাখ্যা ৩০৩-৪ 

। 'মাহেশ ব্যাকরণ? খপুষ্প নহে ৪৬৬ 

খফছঠথচটতধ, 8৭৩ 

৷ 'খরবসানযো বিসঙ্জনীযঃ পাঁণিনীয় সু 

এবং থর, প্রত্যাহার মজা ৪৭৮ ৪৮৩ 

| খখলেমবম্” পদ এবং অন্ঠপদপ্রধান সমাঁম ১৯৩ 

'থ|দতমোদতা” এবং ঘিছাং তিা। ১৯৫ 

খিল ( অকুষ্টভূমি ) 

খিল ( ইংপিং-কখিত “অষ্টধাতু-উঞ্-উণাদি। 

নামক ভাগত্রয়াম্মক ব্যাকরণবিশেষ) ৪০১ 

খিলপাঁঠ অর্থাৎ হুত্রপাঠের পরিশিক্টস্থানীয় 

গণপাঠ 

৪০১ 

৪০২ 



৬১৪ 

বিষয় 

“খে শকুনয়ঃ বাক্য এবং একদেশাবচ্ছিন্ 
আধারের জ্ঞান 

“থেদাৎ স্ত্রষু প্রবৃত্তি ভবতি, সমানশ্চ খেদ- 

বিগমে গম্যায়াং চাগম্যাঁয়াং চ। তত্র 

পৃষ্টা 

৩২৮ 

নিয়ম: ক্রিয়ত ইয়ং গম্যেয়মগম্যেতিঠ ৭৫ 

গঙ্গা এবং তাহার শাখাভেদ ১৩৫ 

গঙ্গান্সোতঃ-প্রবাহাধিকাঁর এবং তৎপুরুষঃ, 

হইতে যুরব্যংসকাঁদয়* পর্য্যন্ত 
পাঁণিনীয়সত্ররাশি 

'গচ্ছং স্তণং স্পৃশতি' বাক্যে ঈপ্মা বা 
দ্বেষের অভাব ২৭১) ২৭৯ 

গজহ্ত্র অর্থাৎ পাঁণিনির ণেরণৌ “০ স্থত্র ৪১৪ 

“গড়ি বদনৈকদেশে এবং গণ্ডাদিশব্দের 
ধাতুযোনিত্ব লইয়া প্রাচীনদের উত্তি- 
প্রত্যুক্তি ৪০৭-৮ 

গড্ডালিকা প্রবাহ 
গণপাঁঠ ( ধাতুপাঠ বা প্রাতিপদিক পাঠ) 

৩৮৩-৮৫ 

৩৪১) ৩৪৬) ৪০২) ৪১৪ 

গণম্ত্রের মৌলিক বিবরণ ১৪৮১ ১৯৫ 

গণোক্ত ধাতু বা মূলধাতু ৩৩৩ 

“গতি? ( এবং ) “উপসর্গ, ৩৫১ 

গতিতৎপুরুষ ২১৫, ২৩৬-৩৮ 

'গতিবুদ্ধি'''স ণৌ' পাঁণিনিস্ত ৫২৪ । 

'গতিবোধাহার *” চান্স ৫২৫ 
গতিসংজ্ঞক নিপাত ৩৫১ 

গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ, ৩৭৩ 

গত্যুপসর্গাভিধেয় প্রার্দিগণ ৩৫২ 

'গমিগাম্যাদয়স্ত ভবিষ্যতি সাধবঃ (হরি- 

নামামূত ব্যাকরণ) ৫৭৩, ৫৮৬ 

“গম্যতে ময় গ্রামমিতি ভাষাবৃত্তি ভাগ- 
বৃতিষ্চ ২৯০ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতি 

| বিষয় & 
৷ গলে বন্ধা গৌ নীয়তে, ৩২৫ 
 গবাময়ন-সত্র এবং তনন্তর্গত ষড়হ্যাগ ৯৪ 
' গব্য্ত স তদাদিধু' জৈমিনিস্থত্ ৬২ 
৷ গাং দোগ্ধি পয়ো! গোঁপালঃ ২৭৯-৮০) ২৮৯ 

গাগ্যের নামান্তর-_পন্নগারি ৫৩৪ 

 গা্যের ব্যাকরণ-_'অক্ষরতনত্তর ৫৪১ 

 গাব্যাদিশবপ্রয়োগে কলগ্জভক্ষণের শ্টায় 
প্রতিকার ১২৬ 

গি ( সংজ্ঞ!) এবং উপসর্গ 

গগিরিকাণঃঃ বা “কিরিকাঁণঃ 

“গিরেশ্চ সেনকশ্? পাণিনিস্থত্র 

৷ গুণ: সহজো ধর্ম, যথা পটন্ত শ্রক্ুং রূপম'২৫২ 

৷ গগুণঃ সাঁধনম্, ভা্তোক্তি 
৷ গুণপ্রবৃত্তিনিমিন্তক শব্দ গুণশব্দ 
ূ “গুণবচন এবং “তৃতীয়া তৎরুতার্থেন " 

_.. পাণিনিষ্থপ্ 
গুণবাঁচিক বিশেষ্য এবং “গুণাঁদিভিস্্ব বদ্- 

ভেগ্তম্..-'"" ইত্যাদি শ্লোক 

“গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্ত এবং মহাভাস্ত ও 

ব্যাসভাস্ ৫১৭-১৮ 

“গুণীদাঁগতো গৌণঃ, মুখমিব প্রাধান্তাদ্ 

৩৪৫ 

২৮ 

(০৭ 

২৫৮ 

১৫ 

৩৮৩ 
১৭ 

৩৪৪ 

মুখ্য: দণ্ডনাথোক্কি ৫ 

৷ গুণা্দিভিস্ত যদ্ভেগ্ঠং তদ্বিশেগ্বমুদাহতম্*৩৪৭ 

গুণাঁধান এবং সংস্কার | রি 
'গুণোঁহদেড ১ (এবং) অদেও গুণ ও 

অদ্ধমাত্রীলাঘব স্ায় রি 

৷ গগুপৃধৃপ বিচ্ছিপণিপনে রায় কলাপন্থ্র ও 
তাহার বিশ্লেষণ রা 

“গুরুং তুংকৃত্য হুংকৃত্য বা! শিল্পাধম! উপ- 

সপ্স্তি” ৩৪৩ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস+স্থিত শবসূত্রবাক্যাদির সূচী 
পৃষ্ঠা; বিষয় 

' গগোব্যাস্রম্- সর্বপদ প্রধানসমাস কিংবা 
বিষয় 

গুরুশবের নিরুত্তি এবং অদ্বয়তারক উৎ ১০৫ 

'গুরুসথত্রম্ 
গুরো বসতি+ বাক্য এবং একদেশাবচ্ছিন্ন 

আধারের জান 

গুড়োহহজ্সা” এবং উহার প্রক্রিয়া ১৭-১৮ 

'গুঢ়োহহক্মা বর্ণবিকৃতেঃ, ১৮ 

ৃষ্টি ২৩৯ 

গৃহপতি ৫২৭ 

'গেয়ে কেন বিনীতৌ বাঁম্। প্রয়োগে ঘ্ুবাম্ত 

অর্থে “বাম্পদ স্থবন্তপ্রতিরপক অব্যয় ৩৪৪ 

'গেহং প্রবিশতি? বাক্যে অধিকরণাপেক্ষা 
কর্মের বলবস্তী 

'গেহেবিজিতী প্রভৃতি পদ ও “পাত্রে- 

সমিতাদয়ঃ, পাঁণিনিসথত্ 

'গোকুঙগরঃ স্ুলঃ, 

'গোণী”, “গোতা” €গাপোতিলিকা? প্রসৃতি 
অপশবর 

'গোতো৷ ণিৎ পাণিনিস্থত্র নিমিত্তীতিদেশের 
উদাহরণ 

“গোন্রাবয়বাঁৎ, পাণিনি স্থাত্রের উপর “সিদ্ধং 

তু কুলাখ্যাভ্যে। লোৌকেগোত্রাভিমতাভ্যঃ” 

ভাঁরদ্বাজীয় বান্তিক 

'গোদোহমান্তে। বাঁক্য এবং অকর্ম্মক ধাতুর 
কর্মত্বসিদ্ধি ২৮৩ 

গগাপথ-ব্াহ্ষণে ব্যাকরণের বু বিষয় 

'গোমিন্ নিন্দ্ে ৮+ 
গোযুখাধিকার বা গোযুখবদধিকার 
গোরক্ষিতম্ঃ 'গোসুথম্, এবং 'গোহিতম্ 

প্রভৃতি পদ ও তাদর্থ্য 
গোবলীবর্দন্থায় এবং সমাসের বিভাগ- 

বিশেষ 

৩৩১ 

২৩৯ 

২১৩ 

৫৩৫ 

৯৪০ 

৩৮৩ 

১৯৬ 

] 

১৮৭ | 

৬১৫ 

পৃষ্টা 

সএ্রতং সমাহার দ্বন্দ ১৯৩ 

 গগোশতম্ঠ এবং গুণবাঁচক শব্ের সহিত 
৩২৮ ষীনিষেধের ব্যতিক্রম ২২৭ 

গোঃ শুক গুণঃ, এবং বররুচিকুমারিল- 

জয়াদিত্যাদির মতবাদ ২২৬ 

_গোষ্টোম এবং প্রথমান্ত অগ্নিশক? ৯৪ 

'গোষ্ঠং গা অবরুণদ্ধিঃ এবং অবপূর্বাক রুধ- 

ধাতুর দ্বিবিধ বৃত্তি ২৮৯ 

গৌণ ( অর্থ বা প্রয়োজন ) ৫৬, ৩৬৮ 

গৌণ কর্ম 

 গোণমুখ্যযো মুখ্যে কার্ধাসংপ্রতায়ঃ 

৭৯১৫৬৪) ৫৬৮ ; 

২৭৮, ২৮৮১ ২৯০-৯১ 

২৯৪ 

“গোতমাঁদিমুনীনাং তত্ডচ্ছান্্শ্মারক ত্বমেব” ১৬২ 

“গোরবান্ৈব লঘৃত্বমৃপচর্য্যতে” ভাদ্রৌক্তি ৫১ 

 গোরবিতগ্রীতিহেুক্রিয়া পৃজা তর 

“গোরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপ- 

তশিকেত্যেবমাদযোহপন্রংশাঃ ৭8 ৭৯ 

“গৌ ছুগ্ধেং দুহাতে? ২৯০ 
৩৮৮০ 

' গগ্রন্থান্তে চ স্বমংবেগ্যম্...ইত্যাদি ভাট্েক্তিও৬ 

৫৩ 

গ্রহণনানমন্ত ১৮৩ 

 শ্বামং গচ্ছন্ চোরান্ পশ্ঠতি” এবং দ্বেপ্- 

কর্ম ২৭৯ 

“গ্রামমজাং কর্ষতি হরতি বা” এবং ধাতুর 

দ্বিবিধ বৃত্তি ২৮৯ 

 গ্রামমধিশেতে। এবং অন্পূর্বাক কষ্ম ২৮৭ 

“প্রামাদাগচ্ছতিত এবং নির্দিষ্টবিষয়ক 

অপাদান শি 

২১৭৯. 
] 
] 
1 

গ্রামো গচ্ছতি শ্বয়মেব ন তু গম্যতে” এবং 

“কর্তস্থে ধাতর্থে কর্তবৎ কর্মকর্তা” 

ক্রমদীশ্বরীয় ত্র ২৯০ 



বাকরপদরশনের ইতিহাস ৬১৬ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় . গা 
'ঘবচ্ছৌ চ? পাশিনি হৃত্র ৪৯৯ র চতুর্থী ততপুরুষ ১৯৭) ২১৫) ২১৮-২৩ 

“ঘটো৷ ভবতীত্যত্র কালস্তাপি কর্তৃত্বম 

এবং কাঁলের সর্বাশ্রয়ত্বহেতু উহাতে 

ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব ২৬০ 
ঘঢধষ, ৪৭২ 

“ঘনীভৃতং দ্বৃতং ভবেৎঃ ৫৫১ 

“ঘর? এবং 'গরেম্ঃ ৫৭৭ 

ঘর্ীলসাজীম পদ পাঁতালবিজয়কুৎ- 

পাণিনিপ্রযুক্ত কিন্তু ঘর্মীলসার্গাম্ঃ 
পদই অষ্টাধ্যাধীরুংপাঁণিনিসম্মত 

“ঘুট্” এবং সর্বনাম স্থানঃ 
“ঘৃত এবং সেপিঃ; 

দ্বৃতস্ত তীব্রো গন্ধ: মন্ত্রের বৈয়াকরণিক 

ব্যাখ্যা, যাঁজ্জিক ব্যাখ্যা, নৈরুক্ত 

ব্যাখ্যা এবং লৌকিক ব্যাখ্যা 

| ১০৭-৮) ২২৫ 

ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং ঘোষতন্ত্রী ৪৭৪-৫ 

ঘোঁষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ এবং ঘোঁষতস্তরী 
৪৭৪১ ৪৮২ 

মে হশ্বাদচি ওমুণ, নিত্যম পাঁণিনিস্ত্র 

এবং ঙেম্* প্রত্যাহার সংজ্ঞা 

ডণোঃ কুক্টুকু শি” পাণিনিন্থত্র এবং 

'শহ়্, প্রত্যাহার সংজ্ঞা 

“কারবহলে! দ্বন্্ঃ, এবং কর্ম্মধারয় 

চঃকাঁর স্থলবিশেষে ক'কারের রূপান্তর ২৭ 

“কারো যম্মীৎ পর স্তৎ সজাতীয়মেব 

সমুচ্চিনোতি” এবং ইহার প্রসার ৩৬০-৬১ 

চক্র; এবং “চক্রেত্যস্তার্থে ক যুয়ং কৃতবস্তঃ? ৮১ 

'চণম্ বাভীক্ে্ে পূর্ববকালে? মুগ্ধবোধন্ত্র ৫৭২ 

চতুর (হুত্র-বুদাস-উদারণ'প্রত্যুদ্দাহরণ) ৩৮৫ 

৩৭৭) 

৫৫০-1১ ৫৫৮ 

৪8৭৮ 

৪8৪9৫ 

১৮৭ 

 চতুর্থীরঅর্থ দ্বিবিধ 
৷ *চতুর্থীবিধানে তাদর্থ্য উপসংখ্যানম্” বার্তিক২৪৬ 

২৪৬ 

চতুর্দশসহম্রাণি বন্তস্তশ্মিন্ সংগ্রহগ্রন্থে। ৫২৯ 

চতুভিঃ গ্রকারৈ বিগ্যোপযুক্তা ভবতি ৩৬২ 

চতুক্ষবাদী : ৪৪৭ 

চতুষ্টয়বাদ ( সমাঁসের ব! নাঁমার্থের ) ৯, ১৭২, 

১৯১) 4২৮ 

চতুষ্য়বাঁদী ( সমাসঙ্কন্ধে ) ১৯) 

১৪৫ : চতুষ্টয়বাদী (নামার্থ বিষয়ে) ১৭৪, ৫২৮ 

| “চ্রুষ্টমী শব্দানাং গ্রবৃত্তিঃ' ( জাতিদ্রব্য্ণ 

ক্রিয়া! ) ১৭১ 

চতুত্রভেদ মাখ্যাতম্_কর্তরি ভাঁবে কর্ম 

কর্মনকর্তরি চ:.'ঃ ৩৪, 

'চত্বারি বাঁক... ইত্যাদি মন্ত্রের নৈরক্ত- 
ব্যাখ্যা, মান্ত্রিক বা যাঁজ্জিক ব্যাধ্যাঃ 

লৌকিক ব্যাখ্যা, এবং বৈয়াকরণিক 

ব্যাখ্যা 

“চত্বারি পদজাতাঁনি নাঁমাখ্যাতৌপসসর্গ- 

নিপাতাঃ” যাস্কোক্রি 

“চত্বারি শৃঙ্গ ইত্যসদভিধানে গৌণঃ শঃ৯৬-। 

“চন্দনগন্ধঃ, ও “চনানন্য মুদুগন্ধঃ ২২৫ 

'চপেটাং দদাতীত্যত্র ম্যসনেহ্+- 

নাগেশোক্তি 

চপেটাসহত্বং শান্ত্রাত্যাসযোগত্বাৎ ফলা- 

ব্যাপ্তেঃ হেলারাঁজোক্তি 

চয়* সংজ্ঞা এবং পাঁণিনি ও কাত্যায়ন ৪৮ 

'চয়ো দ্বিতীয়া শরি পৌক্ষরসাঁদেঃ, বাষ্তিক৪৪৬-১ 

চ্দণি দ্বীপিনং হস্তি? ইত্যাদি ক্লোক এবং 

ভাগুরীয় গ্রন্থে উ্থীর বিবরণ 

১০৭-৭ 

৯৬) ৯৮ 

৩০৪ 

৩৪৪ 

৪৯৭ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত টা সূচী ৬১৭ 

বিষয় পৃষ্ঠা বি পৃষ্ঠ 

চলাঁপাদান ও অচলাপাদান ৩২৩ ৰ জী সত্রাণি ভবন্তি, ভায়োক্তি ছারা 

চাঁদি আরুতিগণ ৩৪৩.  স্বত্রে হীনলক্ষণ পদবিন্তাসের সাধুত্ব- 
'চানুকুষ্টং নানুবর্তৃতে” * জৈন পরিভাষা ৩৬০. সিদ্ধি ৮০১ ১৪২১ ৩৬০ 

চা্কুষ্টেন ন থাসংখ্যম্ঠ জৈনপরিভাষা ৩৬১ : ছন্দোবন্ধ সপ্রের সমালোচনা ৩৫৫-৬ 

'ার্থে দ্ন্দঃ, পাঁণিনিশ্যত্র এবং শাবিকদের | “ছাত্রগোমী” 'ধীমদ্গোমীঃ প্রভৃতিপদ এবং 

মতে ি+ শের চারি প্রকাঁর অর্থ ১৯৭ “গোমিন্ নিন্দ্যে চ? উক্ি ১৪০ 

চাঁলন| ৩৮৬  ছিরেহপি পুচ্ছে শ্বা শ্বৈব ন চাশ্বো ন চ 

চালিত পদের স্থাপনাই প্রত্যবস্থা ৩৮৬. গর্দিভ প্রভৃতি লৌকিকোক্তির আকর- 

ঢালে কুস্বাণো বধূমাতু গলে ব্যথা”. ৫৫৭; নিরূপণ ২২৯, ৩৬৮ 
“চিতী সংজ্ঞান-বিশুদ্ধ্যো ধাতুঃ, সিদ্ধ- “জঘান কংসং কিল বাসুদেব: ভাস্কোক্তি এবং 

সেনোক্তি এবং ভীমসেনীয় ধাতুপাঠ ৪০৫-৬, তাহাতে বক্তার প্রত্যক্ষাভাব ৩৩৭ 
চিংকলা ৪৭০ “জনপদশন্দানামঘন্তানাম্, ফিট এবং 
'চিত্র্' এবং দ্বিপদ বহুব্রীহি ২০৯-১০ “এষ” প্রত্যাহার সুত্র ৪৮৬ 

“র্ঘতি শতশঃ খগ্য়তি বিপক্ষকাণাং ; 'জনমেজয়/শন্দ “এজ; খশওসতরসিদ্ধ। জতরাং 
তর্কজীলমিতি চুণিঃঃ ৩৯৬ | দ্বিতীয়ার অলুক নহে ১৮৮ 

'চুণি এবং তৎসম্বন্ধে পাশ্চান্তযপপ্ডিতাঁদির 'নমেজয'শব এবং 'জন্মেজয়*শব্দ সমানার্থক- 

মতামত ৩৮৮১ ৩৯৬-৭ পদ ১৮৮ 

চি” বৃত্ত, এবং ইৎসিংবিবরণ . ৩৯২: 'জনিকর্ত,ঃ প্রকৃতিঃ পা* হৃত্রের উপর 

চেতন কর্তা ২৬৭ ূ কুমারিলের সমালোচনাদি ১৪০১১৪৭১৩১৩ 

“চৈত্রকুটীঃ নামক বাঁররুচিক কলাপ-বৃত্তি  জনেজয়” শব্দের নিরুক্তি ১৮৮ 

এবং 'বৃংহে: স্বরেখনিটি বাঃ কলাঁপ-. ; 'জপমঙ্গ প্রীবর্ষৎ এবং ,'জপমগ্নিশম্য 

হর ৫৭৯, ৪৯৫ ূ প্রাবর্ষ* বাক্যদ্য়ের প্রভেদ ২৫১ 

“চোদিতং তু প্রতীয়েতাবিরোধাৎ প্রমাণেন'- । জবগডদশ, ৪৭২ 

জৈমিনিনূত্ ১০৪) ৫৮০ জরায়া ওশ্চ? জৈনেন্রসত্র এবং “জরায়া উষিন্্- 

ছত্িন্ায়ে নাগেশোক্ত বান্তিক-লক্ষণের |  স্যাচি' জৈনশাকটায়নীয় সর ৪৯৩ 

সমর্থন ১১১১ ৩৯০ ৰ জরায়া উঁিজ্রম্যা।চি” জৈন শাকটয়নীয় 

টিনা জন্য বিসন্ধি বা পুনঃসন্ধি ৬৫-৬ সুত্রে ইন্দ্রের নামগ্রহণ ৪৯৩ 

'জয়াদিত্য-বুতো গ্রন্থঃ, হ্তাসোক্তি এবং তজ্জন্য 

দুইজন জয়াদিতোর অস্তিত্বান্মান ৩৯৩-৪ 

২৯৯-১০ 

* হেমচল্ের র পূর্ববর্তী তোজরাজীর মত 

কঠাভরণে পরিভাষিত হইয়াছে_“চানৃকৃষ্মত্তরত্র চানু- 

বর্ততে”। জৈনপরিভাষাটা ইহার অনুষ্মরপমাত্র। জরতীচিত্রণ্' ও বহুপদ বহুত্রীহি 

৭৮ 



'ীবিকাগ্রাপ্তঃ» 'প্রাপ্তজীবিকঃ, এবং 

অষ্টপমাসবাদীদের মত 

'জুগুপ সত ্মৈনমদুষ্টভোবং মৈবং ভবান- 

ক্ষতসাধুবৃত্বম বৌদ্বপ্রয়োগদর্শনে 

দুর্গোক্তি__ব্যন্তেৎপীচ্ছস্তি কেচিং 

ন্ম করোম্মাঃ ৩৩৮ 

“জেরতিক্রমঃঃ এবং জি ধাতুর ঘিবিধবৃর্তি ২৮৯ 

৬১৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় প্ 

জবাকুকুমরূপান্যক্ত স্ফটিক এবং ধ্বনি-. | £জৈমিনেঃ পূর্ববং কেন বেদা্থ ব্যাখ্যাতঃ; 

হত কি এবং শাস্ত্রের অনাদিত্ব ১৬২১ ৫৪১ 
“সঃ শী” পাঁণিনিশৃত্র এবং আদেশবিধি ৩৭৮ ! “জ্ঞপ্তিমাত্রমিদং জগৎ স্মৃতি ৫ 

জহংসথারধাতব | ১৮৫ | জ্ঞানপ্রশংসা ও অজ্ঞাননিন্দা না 

“জহিজোড়” পিবতখাদতা” “কটপ্রী” প্রভৃতি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ্ 

শব্দে যথাক্রমে স্থৃবস্তের সহিত তিউস্তেরঃ | জ্ঞানে ধর্মঃ১ এবং সাঁধুশবের জান ৭৩, ৭? 

তিঙস্তের সহিত তিউস্তের এবং ধাতুর জ্ঞাপকসিঘং ন সর্ধক্র জাঁপকসিদ্ধ 

সহিত সুবস্তের সমাস ১৯৫ পরিভাষার গ্রতিষেধ রঃ 

বত ১২৯ । জাঁপকসিদ্ধ পরিভাষা. ৩৬৩, ৩৬১৩৬ 
জাতি ৯, ১৭১-৩ ৪৪৭১ ৫২৭ ; £জ্যোৎলাতমিম্াশৃ্গিোর্ডমিয়জন্বল- 

জাতি; প্রাতিপদিকার্থঃ, দ্রব্যাদয়্ত গৌমিন্মলিনমলীমসাঃ পাঁণিনিস্ত্রে 

বিভক্ত্যর্থীঃঃ এবং “দ্রব্যং প্রাতিপদি- সমাসমধ্যে সন্ধ্যভাঁব ১৪, 

কার্থঃ, স্বার্থাদয়স্ত বিভক্তযর্থীঃ, উহ বাড ৪৭২ 

জাতিপদার্থবাদী (বাঁজপ্যাঁয়ন ) এবং দ্রব্য- ঝিয়ো হোহন্যতরস্যাম পাণিনিনথত্রে 'ঝয়, 

পদার্থবাদী (ব্যাঁড়ি) ৯) ১০) ৫২৮ প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৮ 

'জাতি ব্যক্যাকৃতী? ১ | থিরো ঝরি সবর্ণে পাণিনিহত্রে ঝর? 

“জাতিস্ত স্বার্থ: ১৭০ প্রত্যাহার সংজ্ঞা 9৭৮ 

জাত্যাদিনিন্মুক্ত বস্ত কখনও দুষ্ট নহে ১৭৩ ঝেলাং জশোইহস্তে” পাঁণিনিন্থত্রে 'জশ, 

জিদ্বক্ষীমুখ্য অধিকার এবং ভোগ ৩৫৩ প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৮ 

জিহাসামুখ্য অধিকাঁর এবং অপবগ ৩৫৩: “ঝলাং জশ. বশি পাঁণিনিস্ত্রে বিশ, 

জিহবা এবং জোহবা ১৩২ প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৩৮৪) ৪৭৯ 

জীবন ইক্ষুরস: শাঁকজাঁতি বাঃ ৫৪৯ 'ঝষ স্তথোর্ধোহধঃ১ পাণিনিস্থাত্রে “ঝষ, 

'ভীবসে” এবং এজস্তরুৎপ্রত্যয় ৩৪8. প্রত্যাহার জা 9৭৮ 
এস্ (সংজ্ঞা) এবং শাঁকটয়নীয় ত্রিমুনি- 

ব্যাকরণ ৪ ৭৯-৮২ 

এমঙণনম্ 
সস্তাড, ডঃ ওণাদিক স্থত্র এবং ৫ম্? 

প্রত্যাহার সংজ্ঞা 

টিপ্পণী, টিপ্লনী ও টীকা 

'ডলয়ো রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ে! বছলম্, সপন 
সুত্র 

৩৪ 

৪৭২ 

৪৭৪ 

৩৮৮) ৩৯৯ 

ঙ 



'ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাসা-্ছিভ শবসূত্রবাক্যাদির সূচী 
পৃষ্ঠা! বিষয় 

৫৪৫, ৫৪৭ | তত্র যে সাধবন্তে কথং...পাঁণিনিনাধ্বগত- 

বিষয় 

ডবিখ, ডিখঃ এবং উহন 

£ডিখঃ কাষ্ঠোময়ো হস্তী ডবিখন্তম্ময়। মুগঃ? ৫৪৫ র 

ঢুণ্চিকার বিবরণাি ৩৮৮ ৩৯ন১ ৪০০ 

গত ২৩৭) ৩৫১, ৫২৬ 

ণত্ব এবং প্রনায়কো গ্রামঃ, ২৩৭ 

ণিজন্ত বা গ্যস্ত ধাতু ১৭৫-৮ | 

'ণেরণৌ যৎ কর্ম... ( গজস্ত্র ) ৪১৪ 

ণ্ন্তননন্ত ধাতু ১৭৫ 

“তক্ষক: সর্পঃ শিংশপা৷ বৃক্ষ ইত্যসমাঁস এক, 
এবং “বিশেষণং...*পাঁণিনিসুত্স্থ “বহুল” 

৬১৯ 

গা 

মেতে সাঁধব ইতি, হরদত্োক্তি ৫৪১ 

“ত্র শবারথসন্বন্ পৌরুষেযং প্রচক্ষতে' ৪৮২ 

 তিথা চোক্তমিন্দ্েণ ৪৫৬, ৪৬৫ 
 িথাধিকরণম্...১ চানুত্র ৩২৯ 
তথা যুক্তং চাঞ্জবম্ ৩১১ 

'তথা যুক্তং চানীপ সিতম্ স্থত্রবৎ বুঝিতে 
হইবে--তথা যুক্তং চাঞ্চবম্ ৩১১ 

'তিদধীনত্বাদর্থবণ। বরহ্সত্র ৩৫০ 
তদগুণসংবিজ্ঞান ( বহুত্রীহি) ১৯১, ২১১ 
'তদহ্ম্ পাঁণিনিস্থত্র এবং আপিশলে ও কাঁশ- 

কৎনে তদ্বংসুত্রের অভাৰ ৫০৬, ৫২১-২ 

শবপ্রয়োগের উদ্দেশ্য ১৯১ 
তক্ষণ ও তক্ষা ৫৪৯-৫০ ; 

উটস্থ কর্ম বা ইতর কর্ম ২৭৮ 

'তৎ করোতি তদাচষ্টে, ১৭৮: 

তংপুরুষ ১৮৭-৮১ ১৯১১ ১৯৬-৭) ২১৩-৩৭ 

ততপুরু--বররুটিমতে আটপ্রকাঁর ১৯৭, 
জগদীশমতে ছয় প্রকার ২১৪, কিন্ত 
মতান্তরে একাদশগ্রকাঁর ২১৫ 

'তংপুরুষবিশেষঃ কর্শধারয়ঃ, 
তিংপুরুষ' শব্দের অর্থ 
ৈশচ গুণৈত এবং নি তু তদদিশেষণৈঃ? ২২৫ 
তিএ চতুর্ঘশাদৌ স্বরাঃঃ কলাপস্থত্র, কিন্ত 

প্রাত্িকমতে ইহা পীন্দসথতর 
ত্র চতুর্দশাদৌ স্বরা+ হতে পুনরুক্ততা- 

দোষ 

তত্ব তেনেদমিতি সরূপে” পাপিনিস্ত্র এবং 
মহধি শীকটায়নপ্রণীত খকতন্ত্ে 
'মাজেন চ সমাগমে” সুত্র 

তত নিয়মঃ ক্রিয়ত ইদং তক্ষ্যমিদমভক্ষ্য- 
তি” ভাক্বোক্তি এবং শবাশব্দ- 

প্রয়োগের নিয়ম 

১৯২) ১৯৪ 

২১৩ 

৪৯১ 

৩৫৬ 

৭৫ 

৷ তদ্ধিত ( প্রত্যয়) 

৩৫৯-৬০ : 

“তিদরহ্মিতি নারন্ধং সুত্রং বাকরণান্তরে 

( আপিশলে কাঁশকৎঙ্গে 5) ৫২১-২২ 

'তদিদং বিগ্যাস্থানং ব্যাকরণশ্য কাঁৎন্স্যং 

স্বার্থ-সাধকং চঃ যাস্কোক্তি 

১৭৭১ ১১৯১ ৩৪৪১ 

১৬০১ ৫৬১ 

৩৫২? ৩৫৮) ৫৭৮ 

তদ্ধিত প্রত্যয় ছুই প্রকার-_প্ররুত্যর্থ- 

ভিন্নার্থক এবং স্বাথিক 

“তদ্ধিতপ্রত্যয়৷ যথা প্রয়োগমেব তবস্তি। 

“তদ্ধিতশ্চাসর্ববিভক্তিঃ? ৩৪৪ 

তদ্ধিতার্থ সমাহার এবং উত্তরপদ (দ্বি) ২৪৫ 

তদ্ধিতশেষো দ্বিগ্ঃ ( কর্দর্ধারয়বিশেষো 

দিত; ) ১৯২১ ১৯৪ 

'তত্বঙ্গীনাং স্তনৌ দৃষ্ট1” এবং ওচিত্য- 
বিচারচর্চা ও বামনীয় কাব্যালঙ্কার- 
সুত্র ১৪৫১ ১৫৯ 

“মাতুজন্মানমজং চকার+ এবং “অবর্জ্যো 
বহুত্রীহির্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদঃ” 

বামনীয়স্ুত্র 

১১৭ 

১৭৭ 

২? 



৬২, ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় রি 
“তার্দন+ এবং “তৃণ ৫৪৯১ ৫৫২-৫৩ | তিভুত্রা ও 

তিবীতি-রবীতি-স্তবীতি' প্রভৃতি ভাষিক তুদাদি ১৭৬ 
পদ এবং তত্বিরুদ্ধে আপিশলীয় ; 'তুমর্থাচ্চ ভাঁববচনাৎ, ৫৭5 

মতবাদ ৮৩, ৫২০ | তুরগাপ্ষিঃ ১৪, 
“তব্য' প্রত্যয় এবং এঅধ্যেতব্যঃ পদে উহার | তুরুত্বশম্যমঃ সার্বধাতুকান্্র চন্দসি'- 

বিচার ৃ ৪-৭ 

“তাৎপর্য গ্রাহক ত্বমেব ভ্োতকত্বম্, ৩৪৯ 

“ভাঁদর্ঘ্» এবং চতুর্ধীবিধানে তাদর্ঘ্য 
উপসংখ্যানম্ত পাঁণিনীয় বাণ্তিক ২১৯, 

২২২১ ২৪৬১ ৩০৫-৬ 

“তাদর্ঘ্য? শব্দের নিরুক্তি ২৪৬ 

তাদধ্য-সম্প্রদাঁন ৩০৫-৬ 

“তাদথ্যে” চাক্্রস্থত্র এবং তদমসীরে “যৃপায় 

দার “পত্যে শেতে' “পাঁকায় ব্রজতি 

ঘৃত্রায় সম্পগ্তে' বোতায় কপিলা 
বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রয়োগের সাধুত্বা- 
ত্যুপগম ৩০৫ 

তাদর্থ্যে চতুর্থী সমাস ২১৯) ২২২ 

তাদাত্ম্যাতিদেশ ৩৮১ 

'তাভ্যামন্তাত্রো ণাঁদয়ঃ, ৫৬৬) ৫৭৩১ ৫৭৫ 

“তামরস” শব ১০৪১ ৫৭৭১ ৫৮০-৮১ 

তাধিলাম! বা তষিলামা ৪১০ 

তিঙ.১ তিউভ্তপদ, ও তিওন্তপদের প্রকৃতি 

১৭৫১ ১৭৮) ৩৪০ 

তিঙন্ত গ্রতিরূপক নিপাত ৩৪০ 

“তিউস্তাদিতরে শা: কদ্ভি; সর্ধে 

প্রসাঁধিতাঃ ৫৭২ 

পতিঙাং ভিডাঃ এবং 'তিঙীং স্তববস্তেন”ণ ১৯৪-৬ 

তিতউ রি ১২২-২৪ 

“তিতুত্রতথসিন্ুসরকসেযু ৮? পা মুত্র ৫৬৬ 

] 

আপিশলম্ত্র এবং ভাষায় তদ্দিরদ্ধ 

_ তবীতি-রবীতি-স্তৰীতি-গ্রভৃতিপদের 
প্রয়োগ ৫২০) ৮৩ 

“তুল্যবলবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। ১৬১ 

'তিজব ক্রোষ্টি$ স্থত্র ও কার্ম্যাতিদেশ ৩৮১ 
“তৃণ' এবং “তদ্দিনঃ ৫৪৯১ ৫৫২-৫৩ 

'তিণধান্তানাং চ দ্যষাম্ঃ ফিটু সত 8৮৭ 

“তৃতীয়া তত্কৃতার্থেন গুণবচনেন” পাঁণিনি- 

স্তরের অর্থ ২১৭ 

তৃতীয়াদিযু ভাষিতপুংস্কং পুংবদ্ গাঁলবস্য” 

পাণিনিশ্থত্রে গালবমুনিষ নামগ্রহণ ৫৩৬ 

তৃতীয়ার অর্থ সপ্তবিধ ২৪৯ 
£তের? এবং 'তেরেত্যন্যার্থে ₹ যৃয়ং তীর্ণাঃ ৮১ 

“তেহস্থুরাঃ, ৩৬) ?৬-৭, ৭৯ 

“তেবৃদেব্ দেবনে” এবং “অন্ধশ্চ পন্ধুশ্চ ছবঁ 
তে বনং প্রবিষ্ট ইত্যষ্টধাতুঃ . 3৭১ 

“তৈক্ষামাত্মন! ছিনত্ি এবং স্বকরণ ২৯৮ 
তোক ৬৬ ৫৩৭-৩৮। ৫৬৪) ৫৬? 

'তোক' শব্দের অর্থ ৫৬৪ 

্রয়ী এবং সীতোপনিষদ্ ১০৫ 

ত্রিকং কাশরত্নম্ ঠা 
৷ ত্রিকপক্ষ 98৮ 

ত্রিকর্্মক ধাতু এবং তাহার উদাহরণ_ 
'শাখাং কর্ষতি গ্রীমং ভূমিমূ ২৭৫) ২৯) 

তরিকা: কাশকতনাঃ ৪৪৯) ৫০1 



'ব্যাকরণদর্পনের ইতিহাসংস্থিত শবসূত্রবাক্যাদির সুচী 

বিষয় পৃষ্ঠা 
্রিপদবন্ব্ীহি ২৪৫ 
ত্রিমাত্রক প্লুতম্বর ৮৮১ ৯০ 

রিমাত্রাত্মক গুকার ২৯ 

বরিমুনি ব্যাকরণ ( শকটি-শাকটি-শাকটায়ন- 
স্থৃত ) ৫৩৭-৩৯ 

ভ্রিমুনি ব্যাকরণ (পাঁণিনি-কাত্যায়ন- 

পতঞ্জলি স্বৃত ) 

ত্িয়ম্বকম্ ৬৩১ ৬৫ 

ত্রিলিজনিয়ত শব্দ ৪৩৩ 
ত্রিবিধ শ্রুতি _বিধাত্রী, অভিধাত্রী, ও 

বিনিযোক্জী ৪৬ 

ব্ৈষ্র্য্যাপবাদ ৯২ 

“ভামস্মি বচমি' বাক্যে অহমর্থে “অন্মিপদ 

তিউন্তপ্রতিন্বপক অব্যয় ৩৪৪ 

দক্ষিণস্থ বা সব্যেষ্ঠা (সারথি) ৪৫৪ 

দগডকধাতু | 9১৪ 

“নমুনা দমমনা! বাঃ ৫৫৩ 
'দরশয়া'শব্দ শণার নামান্তর হওয়া 

উচিত ৫৫২ 

দলই লাম! শাঁক্যমুনি কুবলে খাঁর গুরু ৪১০ 
দশকং বৈয়াপ্রপদীয়ম্ ৪৪৯ 

দশকা বৈয়াত্রপদীয়াঃ, ৪৪৯ 

'দশধা বাহামিন্দ্রিয়ম্ ২৯৭ 

'দশধা শত্রমুচ্যতে? ৩৮১ 

দশপাদী (মাণিক্যদেবের উপাঁদিহত্র- 
বৃদ্তি) 

দশমিক ভগ্নাংশ ও দশমিক মান ৫১৫-১৬ 

'দশম্যাং পুত্রস্ত” স্থিতি এবং ব্যাকরণের 
প্রয়োজন ১২৮১ ১৩০ 

দশ লকার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তাহাদের 

বিভিন্ন নাম 

৫৮৩ 

৩৩৩-৪ 
স্পা শসা শা শা শশী শশীশীশ শিপ শী ীীাাাীিিিীপিসীসিপীস 

৬২১ 

গা 
৩৪০ 

. দশাধ্যায়ী ( বৈশেষিক দর্শন বা বৈয়াপ্রপদীয় 

ব্যাকরণ ) 

_দাক্ষীপুত্র ( পাণিনি ) 
“াঁতি লবনার্থে যাস্কোক্তি ৪০৩ 

 দীধা ঘুদাপত পাঁণিনি হুত্রের উপর “ধু 

সংজ্ঞায়াং প্ররুতিগ্রহণং শিদ্বিরুতার্থম্, 

ভারদ্বাগীয় বাঠিক 

দানের অর্থ সম্বন্ধে কৌমার মত 
“দাসীপতি” এবং দ্দান্যাংপতিং, ও 

পাণিনির হ্থত্র- “পুরেহন্যতরন্যাম্, 

সংক্ষিপ্তসারের হত_“পুরে বা” এবং 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের শর _পুত্রে বাঃ 

“দাশ্যা;ঃ পুত্র” যঠীতৎ ২৮৮, এষষ্ট্যা 

আক্রোশে। ও  'পুত্রেছনতরশ্থযাম্? 

পাঁণিনিসতরদ্ধম ৪৮৫) "পুরে বা? 

ক্রমদীশ্বরীয় স্তর ৪৮৫১ এমষ্ট্াা ক্রোশে, 

পুরে বা” শ্ীপতি হত 
'দাঁন্তৈ মালাং বচ্ছতি” ও ঘুক্তয়ে হরিং 

ভজতে” এবং এঁহিক ও পাঁরলৌকিক 

ফলসঙ্কল্প 

“দিবন্ ও “দিবস” শব্দদ্ধয় এবং “দিবো গাব 

ও 'দিবসশ্চ পথিব্যাম, পাণিনিস্থত্রদয় 

এবং “দিবস্ পৃথিব্যাঃ বা? চান্্রসত্র ৩৫৬ 

“দিবস্ পৃথিব্যাং বা? চান্্রস্ত্র ও “দিবসশ্চ 

পৃথিব্যাম্চ পাণিনিস্থ এবং “দিবস, 
শব্ষের পরিবর্ভে “দিবস, শব্দের 

প্রয়োগে পাণিনির প্রবৃত্তি মন্রসন্ধান ৩৫৬ 

পীক্ষিতো ন দদাতি' বাঁক্যে সকন্্নক দা? 

ধাতুর অবর্ম্ম কত 

| বিষয় 
. দশলকারের বিভক্তি 

১১৭১ 8৪৯ 

৪8৫৫) ৪৭৪ 

৫ ৩৫ 

৩০১ 

৪1৮% 

৪৮৫ 

৩০০ 

৭৩৬ 



৬২২ 

বিষয় 

পীডে সুট ৮ ওণাদিক শৃত্র এবং সংস্কৃতে 
দীনার শব্দ ও লাটিন্ ভাষায় 
“দেনারিউস্” শব লইয়া সমালোচনা ৫৭৬-৭ 

'দীর্ঘ” স্থলে “ঘ+ সংজ্ঞ! এবং খকৃতন্ত্রব্যাকরণ 
৩৬২-৩ 

“দীর্ঘ স্থলে দী” সংজ্ঞা এবং জৈনেন্ত্র 

ব্যাকরণ ও তাহাতে কৌমারদের 
কটাক্ষ ৩৬৩ 

দীর্ঘস্বরিত সাম্ননাসিক ৯২ 

দীর্ঘানুদাত্ত সান্থনাসিক বানিরমুনাসিক ৯২ 

দীর্ঘোদাত্ত সান্থুনাসিক বা নিরন্ধনাসিক ৯২ 

দুরু-দুম্ উপসর্গদ্ধয় এবং "ছুরয়তে, “ছুলয়তে, 

পদদ্বয়ের সাঁধন-প্রক্রিয়া ৩৪৬ 

“দুর্গা” শব্দের অর্থ ১০৫ 

ছুত্রণন্ধণঃপদে “দুয়শব্দ গার্গ্যমুনির মতে 
প্রাতিলোম্যার্থক উপসর্গ ৩৪৮ 

দুষ্ট: শব্দঃ.'.ইত্যাদি আর্ী গাথা এবং 
ব্যাকরণের প্রয়োজন লইয়া পূর্বপক্ষ 

ও সিদ্ধান্তপক্ষ 

“দৃষ্টো মন্ত্রঃ স্বরতো বর্ণতো৷ বা . "ইত্যাদি 

৬৮৭০ 

গাথায় ছুষ্টঃ শব্দ: পাঠ ও তদ্বিষয়ের 

সমালোচনা ৬৮৯ 

দত্ত ভাগকর্রণী' পাণিনিথত্র ৪৯৯ 
দৃঢ়তক্তিঃ ও “ঢ়াভক্কিঃ? ন্ত্িয়াঃ পুংবদ্ 

*** পাণিনিহ্থত্র এবং প্রিয়ার্দিগণে 

“ভক্তি” শবের পাঠ ২১০ 

দৃ্টভক্তি ভঁবান্ত/ কবিপ্রয়োগ ২১০ 

দৃষ্টপ্রবাদাঃ? ৫৫৪ 

দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ঠকল্পনা দোষতয় ১৫ 

দৃষ্টান্ত শব্দের তাৎপর্য ৩৮৮ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ৃষ্টঠ | বিষয় পা 

দেবদত্ত ব্রজানি” “দেব মাং পাহি? প্রভৃতি 
বাক্যে সঙ্কোধনপদের ক্রিয়াবিশেষণত্ 

এবং বৈয়াকরণিক উক্তি--সম্বোধনং 

প্রকৃত্যর্থং প্রতি বিশেম্তম্, ক্রিয়াং 

প্রতি বিশেষণম্ঠ এবং “সম্বোধনপদং 

যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়। বিশেষণম্” ২৮৭ 

“দেবদত্তস্য গুরুকুলম্” ও *খন্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ) 

এবং প্রতিযোগিপদের বিচার ১৮১ 

প্যাবোস্তথেতি চেখ, জৈমিনিস্থত্রে 

লক্ষণহীন প্রয়োগ 

গ্যোতকত্ব এবং 'গ্োতিকত্বং চ ধাঁতৌরর্থ- 

বিশেষে তাৎপর্য গ্রাহকত্বম 

( উপসর্গমধিরুত্যোক্তম্ ) ৩৪৮-৫১ 

দ্রব্য ৯) ১৭০-৭৩, ৪৪৭ ৫২৭ 

দ্রব্যং গুণাধিকরণম্, ২৫২ 

'ভ্রব্যং  প্রাতিপদিকার্থঃ, * স্বার্থাদয়ন্ত 

বিভক্ত্যর্থা:ঃ 

দ্রব্যপদার্থবার্দী ৯১ ১০, ৫২৮ 

'দ্রব্যাদয়স্ত বিভক্তযর্থীঃ, জাতিঃ প্রাতি- 

পাদিকার্থঃ, 

'্রব্যাভিধানং ব্যাঁড়িঃ, 

দ্বন্বা ১৯১১ ১৯৩১ ১৯৬-৭১ ২০০১ ৩৫৪; ৩৫৫ 

“ন্শ্তুর্ব্বিধঃ১ 

ন্দত্বম্ 

ন্বমাত্রই লুক্সমাসের অন্তর্গত 

বন্বশব্দের নির্ববচন 

'ন্দশ্চ প্রাণিতৃধ্য'-*পাঁণিনিস্থত্ ইঃ 
“য় শব্জের সর্ববনামতা৷ চাক্রবন্মণসম্মত এবং 

তদনুসারে বযথাং ছ্বয়েষামপি মেদিনী- 

তৃতাম্ মাঘপ্রয়োগ ৪৬৬১ ৫৪, ৫১৭ 

১৭২ 

১৭২ 

১৭০১ 8৪৭) ৫২৭ 

১৮৭১ ১৯৭) ১৯৯ 

১৯৭ 

১৮৮ 

১৯৭ 



(ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস/স্থিত শবসুত্রবাক্যাদির সী 
পৃষ্ঠা! বিষয় 
৫৮১ | দ্বিষ্সাধনতাজ্জান ও ইষ্টসাঁধনতাজ্ঞান 

২৭৫১ ২৭৮১ ২৯০, ৩৫৫ ; “দ্িস্ত্িরুক্তি নঁছুম্যতি, উক্তিবশত: 'সর্বস্থ দে, 
৪৪৮ 

বিষয় 

দ্য, সত এবং “দ্বেসত” শব্দ 

দ্বিকর্মক ধাতু 

দ্বিকবাদী পাঁণিনি 
গাম অন্যপদ প্রধান সমাস বা সুত্রত: 

অব্যয়ীভাৰ 

দবি 

দিগুত্রিধা-_তদ্ধিতার্থ সমাহার ও 

উত্তরপদ 

ছবি দ্বিধা_-একবদ্ভাঁব ও 
অনেকবদ্ভাঁব ১৮৭১ ১৯৭ 

দ্বিগ্ড সংজ্ঞা, স্থত্রটী সম্ভবতঃ কাশরতস্্- 
স্বৃত ৫০৫১ ৫০৭ 

'দ্বিজস্ত কুর্ববন্...ঃ এবং “পুরণগ্ুণস্হিতার্থ 

..১ পাণিনীয় শুত্র ও সমাসনিষেধ 

দ্বিতীয়তিক্ষা” এবং “অংশিষষ্ট্যা পূর্ববাদে; 

প্রথমায়াঃ ক্রমদীশ্বরীয় শত্র 

দ্বিতীয়া কারকবিধাবেকাঁধিকরণং ধাঁতোঃ, 

শ্রীপতিসূত্র 

দ্বিতীয়! তৎপুরুষ ১৯৭১ ২১৫-১৭ 
দিতীয়ার অর্থ চতুর্বিধ__কর্মা, অনীপ.সিত, 

অন্তরা ও বহিষেণগ 
দিপদ ইতরেতর দ্বন্দ 

'দিমুনি ত্রিমুনি বা ব্যাকরণস্” এবং নাম- 
ূর্বপদ অব্যয়ীভাব ও “সংখ্যা বস্টেন। 
পাণিনিস্থতর 

দবিমুনম্ঠ এবং নাম-পূর্বপদ অব্যয়ীভাব ও 
'নদীভিশ্চ, পাঁণিনিসুতর ৫ 

'দ্বিবিধং ছি শব্বলাঁঘবং ভবতি শব্দরুতমর্থ 
কতং চ। তত্রার্থকূতমেব লাঘবমভীষ্টম্ 1 
ত্রিলোচনোক্তি ৩৬৩ 

২৪৫ 

২১৫ 

২৮৫ 

১৯৩, ১৯৬-৭)১ ২৪৪-৫১ ৩৫৬ 

২২৫. 

পপ ৮, ০০৯০৪০০৮০৯৮ ২ ০০ 

১৯৩ । 

ূ 

র 

২৪৬. 

১৯৭, ১৯৯. 

| “দ্বৈমাতুর, 

৷ দ্ধ নঞ্চো প্রকৃতমর্থং গ্লোঁতয়ত:, বাকা 

| ধ্ধাতিবোহনেকার্থাঃ? 

৬২৩ 

১৩৮ 
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'ধেন্ুরনঞ্জিকমুৎপাঁদয়তীত্যাপিশলেঃ নুত্রমূঠ ৫২১, 'নড়াদিভ্যঃ' চাকর ৫১৫ 
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এবং “একদেশবিকতমনন্তবৎ পরি- 
ভাষা ৩৬৮ 

“ন হি “মাম্মশববৎ “ম্মমা” শব্দোংস্তি” 
বাররুচিক বচন ৩৩৮-৯ 

“ন ঠি ব্যাকরণাদীনাং বেদতেন শ্বতন্ত্রতাত ১৪২ 

৷ €ন হি স্বয়মনিষ্পন্নন্য বিশেষাকাজ্ষা ভবতীতি 

 নাদ ও ধ্বনি 
৷ 'নাদবুদ্ধিপরা? ও বিদ্ধি *চ কর্য়াংন্যঃ 

পশ্চাহুপসর্গেণ সম্বন্ধ) 

“ন হীহ কশ্টিং স্বন্মিশ্নাত্মনি মৃহুপ্তমবতিষ্ঠতে 

৩৫১ 

বঙ্ধতে বা? 8৪৪ 

নি হনিষ্টার্থা শান্ধে প্রক্ণ্চিঃ এবং 
|. নানিষ্টার্থা শাস্প্রবৃিং, ৩৭৪ 

নারুতন্রবিষয়ত্বাং জৈমিনীয় হর ৪২ 

9০৩) “নাগ লোপিশাস্ব দিতাম্, পাঁৎ গু 
১৪১ ২২-৫। ৫০৮-৯ 

৯ জৈমিনিহ্এ 

 নাদিক্তাক্রোশে পুহর্ত পা” স্তর এবং 

বাঙ্িক-_চয়ে। দ্বিতীয়াঃ..:/৪৪৫-৬১ ৪৮০ 



৬২৬ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
«নানার্থ শব 

১৩ 

'নানিষ্টার্থ) শাস্ত্প্রবৃত্তিঃ, এবং “ন হনিষ্টার্থা 

শাস্ত্রে গ্রকুপ্ডিঃ 

'নানেকধাতৃজানি নামানি নাঁপি সর্ববাণ্যা- 

খ্যাতজানি, 

'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুগ্তীত এবং “ন কেবলা 

প্রকৃতি: প্রযোক্তব্যা, ১৭৪, ৩৭৪ 

নাম, লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক ৯৬,৯৮; ১৭০ 
১৭৪১ ৩৪৭-৮১ ৩৫২১ ৫৪২-৩১ ৫৪৫ 

৩৭৪ 

৫৫৩৬ 

নামঘটক ধাতুবাঁচ্য ক্রিয়া ৫৪৯ 

“নাম চ ধাতুজমাহ... ৬৬১ ৫৩৭১ ৫৪৬+ ৫৬৪, 
৫৬৭, ৫৮৭ 

“নামধাতু নায়ো নিষ্পন্নঃ, ১৭৮ 

নামধেয় | ৪৭১ ১২৯ 

“নাম পঞ্চবিধং স্থৃতম্, ১৭৪ 

নামাখ্যাতয়ো রর্থবিশেষ উপসর্গসংযোগে 

ব্জাতে, ৫৪৩ 

“নামা ন্তাখ্যাতজানি, ৫৪৫) ৫৬ ৫৬৫ 

নামার্থ অর্থাৎ প্রাতিপদিকার্থ__ 

বাজপ্যায়নমতে জাতি. ৯১ ১৭০। ১৭২, 
১৭৩১ ৪৪৭-৮ ৫২৮ 

ব্যাঁড়িমতে দ্রব্য ৯১১৭০১১৭২১১ ৭৩১৪ ৪৮ 

৫২৮ 

৯১ ৪৪৮১ 

৫২৮ 

পাণিনিমতে জাতি ও ব্যক্তি 

কাঁত্যায়নমতে জাতিব্যক্তিলিঙ্গ ৯১ ৫২৮ 

ব্যাঞ্রপার্দের মতে জাতিব্যক্তি- 

লিঙ্গনংখ্যা ৯১৫২৮ 
পতঞ্জলির মতে জাতিব্যক্তিলিঙ্গ- 
সংখ্যাকারক ৯১৫২৮ 

£নামী? সংজ্ঞা! ও খক্প্রাতিশাখ্য ৩৬২ 

“নায়াং বযুৎপত্ভির ব্যবস্থিতা” ৩৭৪ 

ব্যাকর়ণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় 

'নায়াং সমাসে! যুক্তার্থঃ কাতন্ত্তর 

নায়ো যে ন প্রুতিং বিছুঃ কাত্যাঁয়নবচন ৯ 

নোক্্যন্তে তিক চ* মুগ্ধবোধস্ত্র এবং 

উণাঁদয়ো বহুলম্ঃ পা সুত্র ৫৭২, ৫৮৬ 

'নারীস্থলত ভ্রকুঞ্চন এবং “জ্রকুংস” শব্ধ ৪৩৭ 
নাশ ও নিষেধ ভেদে অভাববিধি দ্বিবিধ ৩৭৮ 

“নাসছুৎপদ্যতে ন চ সদ্ বিনশ্যাতি? ২৮১ 

| 'নাসিকান্তনয়ো খুশীধেটো) ও হুরতে 

দরতিনাথয়োঃ পাঁণ হুত্দ্বয়ে উপপদ- 

সন্নিবেশ সম্বন্ধীয় বিচার ৩৫৬ 

নাস্তি বচনস্তাঁতিভারঃ ৩৭৪ 

' নাস্তি বর্তমানঃ কালঃ) এবং অপি 

বর্তমানঃ কাঁলঃ» মতবাদ লইয়া 

ভ্যাস্তোক্তি ৩৩৫-৩৬ 

'নাহং কপিখ্যাঁং জগাম, প্রয়োগের উপগভি ৩০ 
নিঘণ্ট 9০৩ 

| নিতযপরবৃত বর্ডমান-_ পর্বত স্তিষউন্ডিত ৩৩? 

নিত্যসমাঁস ১৮৭, ১৮৪) ১৯৬ 

নিত্যসমাস তিনপ্রকার ১৮ 

নিপাত ৯৬; ৯৮১ ৩৪২-৫) ৩৪৯১ ৩৫১-৩ 

৫০1 

নিপাত এবং নিপাতন ৩৫০ 

নিপাতন ৬৭) ৩৫৩) ৩৮১ 

নিপাঁতীতিধেয় প্রার্দিগণ ৩৫২ 

'নিপাতাশ্চাদয়োহসত্তে' সৌপপ্স্থত্র ৩৪৫ 

নিপাতের গতিসংজ্ঞ 
৩৫১ 

নিপাতের রূঢার্থ ৩৫৩ 

নির্বহক” এবং “বর্থক” শব্ধের প্রকৃতিভেদ ৫? 

নিমিত্ত ছুইগ্রকার-_গ্রাউ নিমিত্ত ও পর" 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিভ শব্সূত্রবাক্যাদির সূচী 

বিষয় ষ্ঠ 
'নিমিত্বাৎ কর্মযেগে? বাষ্তিক ২৪৭ 

'নিমিন্তাৎ কর্মসংযোগে স্ুপস্ম সত ৩৫৫ 

নিমিভ্তীতিদেশ এবং তাহার উদাহরণ 

“গোতো ণিৎ পাণিনি স্ত্রে ৩৮০ 

নিমিন্তার্থে সপ্তমী _-তৃতীয়ার ও মতান্তরে 

চতুর্থীর বাঁধক এবং চম্ম্রণি দ্বীপিনং 

ন্তিঃ 
'নিমনকাঁলাশ্চ স্বৃতযে। ব্যবস্থাহেতবঃ 

৪৮৬) ৫০৪১ ৫১৯ 

২৪৮ 

বলিঙ্গ শব্দ ৪৩৩ 

নপ্ম:__মীমাঁংসাঁমতে ৩৭৯, কৌমাঁরমতে 

৪ মৌগ্ধবোধমতে ৩৭৮ 

নিঘমঃ পক্ষিকে সতি? ৩৭৪ 

নমমসতর ৩৭৮ 

নয্-নিনূ উপসর্গ এবং “নিরযতে? 

নিলয়তে” পদদ্বয়ের সাঁধনপ্রক্রিয়া ৩৪৬ 

নরপেক্ রবের নাম শ্রুতি ৪৬ 

নরবকাশিক বিধি ৩৭৫ 

নিকক্তং চতুর্দশধা? ১৬৪ 

নিকুন্তজ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ১১২ 

নিরুক্শাস্্ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট ১১২ 

'নিকু্তা প্রকৃতি দে ধা নামধাতুপ্রভেদতঃ” ৫৪৩ 

'নির্ঘ শব্দের পারিভাষিক অর্থ ৩৮৮ 

শি্িষ্টবিষর অপাদান ৩২৩ 

'নির্দেশ। এবং উদ্দেশ? ৩৫১) ৩৮৭; ৪৬৪ 

নির্মান ৩৮৮ 

শিবু ও প্রবৃত্তি ২৬২১ ৩১৬ 

নিষেধ এবং নিষ্ধেও বিপিবিশেষ 
৪৭) ৩৭৮, ৩৮১ 

নিমেধাশি বলীয়াংসঃ, 

। 

৩৬৪৯ 

৬২৭ 

বিষয় পৃ 
| “নিষ্ঠীয়াং চ” কলাপস্থত্র ৪৯৫ 
 'নিশপক্লেইভিব্যাহাধেভিবিচারযন্তি প্রথনাং 

ৰ পৃথিবী? ৫৫৪ 

 নুগ 8১৩-১৪ 

৷ দনেডবশি কৃতি? পাঁণ স্থৰ এবং বশ) 
প্রত্যাহার ৪৭৮ 

| 'নেমঃ কালঃ, নেমোহদ্ধম্ঠ ১০৪, ৫৭৭, ৫৮০-১ 
নেষ্ীয়া বাক ১৩২ 

'নৈগমরূট়িভবং ঠি সুমা” ব্যাপ্রভৃতি- 

বচন ৫৬৩১ ৫৬৭ 

নৈমিত্তিক 'অধিকরণ এনৎ আপারধিতম- 

| পক্ষ ্ ৩২৯১ ৩৩০ 

নৈমিত্তিক আধার এবং আধাবগিমপক্ষ ২৫০ 

 নৈমিন্তিকী সংজ্ঞা ৩৬৩ 

নৈরুক্তব্যাকরণ ৫৬৬ 

“নোদাত্তম্বরিতোদযমগাগ্্য কাশ্পগালবানাম্, 

পাঁণিনি স্বর 4৩৬১ ৫৪২ 

ন্যাদি ২৯০ 

ৰ নির্বন্ধ্য কর্ম ৭) ৬, ২৭৮) ২৮২ 

৷ নির্ধাপণ সংঙ্গার 9০ 

ন্যায় এবং ন্যাম ও ব্যাকরণের ঘনিষতা 

১১৭, ১৫৫ 

। ন্যামমূলা পরিভাষা 5৬৫) ৩৬৮ 

ূ স্কায়সিদ্ধ পরিভাষা ৩৬৫ 

ন্যায়াঃ স্থবিরমষ্িপ্রামা+ ৩৬৫ 

নাঁয়ো হি স্থবিরদণ্বং কচিদাপ্রিয়তে 

কচিন্নাদ্রিয়তে ৩৬৫ 

নাস এবং নৈয়াসিক ছিনেন্াদি ৩৯৭7৮ 

পঞ্চকবাঁদী ১৭৩) ১৭৪১ ৪৪৭$ £২৮ 

'পঞ্চগবম্চ পর্গগবদন) ও পঞ্চগোধনঃ ২৪? 



৬২৮ ব্যাকরণদর্পনের ইতিহাস 

ম ০ 
পঞ্চতুক্তঃ, গ্রভৃতিপদ এবং 'বছবীহিঃ “| “পদয়োঃ সন্ধি বিবঙ্ষিতো ন সমাসান্তরঙ্গয়ো 

সমানাধিকরণানাম্তঃ ও অপ্রথমা- ৩৯৩ 

বিভক্ত্র্থে বহুরীহিঃ” বাঙ্তিকদয় ২৭৭ পদ্বিগ্রহ ৩৮৬" 

পঞ্চমী বা লো ৩৩৪ পদসংহিতাদির স্বরূপ | ১৬৬ 

পঞ্চমী তৎপুরুষ ১৯৭১ ২১৫) ২২৩-৪ | পদস্ফোট ১১ 

পঞ্চমীর অর্থ দুইপ্রকার ২৪৬ | পদ এবং পদ প্রযোরনং বন 
পাদৌ খু” এবং 'জস্শসৌ” কাতর ০ 

রর ৰ পদার্থত্রয়বাদী দা 
্ত্রদ্ধয এবং সিদ্ধে সত্যারস্তো বিধি পদার্থ 
নিযমায় জঞাঁপকায় বিকল্পায় বা 
রর নি পদার্থাবগতয়ে প্ররুতিপ্রত্যয়াঃ পদে; 

| € ১ 

পঞ্চিক! পঞ্জিকা ও পঞ্জী ৩৯৫) ৩৯৭-৯ রর ? চপ রঃ 

“পটানধিকরণম্ঠ. এবং মধ্যপদপ্রধানা 1, 5556 ” 
টি রম পদেভাযঃ পদেতরাদ্দান্ সংচস্কার শাঁকটামনঃ 

85255] 
ত 

1 

এ 8 ৫২৮ পেগ শব এবং পেত্ম শব্দ ৫৮১ 
শেতে, পত্যে শেতে, ও পত্যো পদ্মার্থে পত্য শব 4৮১ 

শেতে ৩৩০১ ৩০৪-৫১ ৩৩০ : পেন্মং হি প রী 

পতি ঃ ০ ০১৪ কহ পতিঃ সমাস এব' পাঁণিনি হুত্র ও নিয়ম পাস ত্র রম 

০ ৩৭৮ | 'পরঃ অঙ্গিকর্ষ: সংহিতা” পাঁশিনির হত এব' 
'পত্যং কমলমূ--পততি তৃঙ্গোইস্মি্লিতি” ৫৮২ | মহ্ধিশাঁকটায়নের সুত্র-_দগ্িকর্ষ: 
“পথ্য স্বস্তি রুদীচীং দিশং প্রাজানাঁদ বাগ. : সংহিতা? 18, 

বৈ শ্রুতি ৪৬৭  'পরভাবিনী ক্রিয়া” বা উত্তরতাঁবিনী ক্রিয়াঃ৯) 
পদ বাপদতবু ১৬৮-৯, ১৭৯১ ২৪৬১ ৩৮৫-৬১ | 'পরশব্য? 4৮1 

৩৯৩, ৩৪০ : (পরসমবেতক্রিয়াজন্তফলভাগিত্বং কর্মৃতম্ 

পদরুতি পদচ্ছেদ পদবিগ্রহ ইত্যাদি এবং এবং লাশ্রয়তিননত্বং পরতম্ঢ. ২ 
| ব্যাখ্যানসন্ধান্ধে প্রয়োগরত্বমালা ৩৮৬ | পরশ্মৈপদীয় এবং আঁত্মনেপদীয় বিভক্তি ৩৫। 

! 

পদগত বিধেয়াবিমর্ষ দোষ ৪৮৪ : পরা বাঁক ১০৮) ১১? 

“পদজন্কপ্রতীতিবিষয়ভেদে। ছন্দঃ ১৯৭ ৃ পরস্মৈভাষা টে 

পদত্সিদ্ধির জন্ত অব্যয়েরও বিভক্তি ৩৫১-২ ৰ পেরাজেরসোটঢঃ, পাঁণিনি স্থত্র ৩১৫ 

পদ ছিধা চতূর্ধ! বা পঞ্চধা ১৬৮৭৯ | 'পরার্াভিধানং বৃত্তিঃ তাস্টোক্তি এব. 
১৮? 

 প্পদপ্ররূতিঃ সংহিতা; ৪৭ ১৬৬-৭ ! তাহার দৌর্গব্যাথ্যা । 



'ব্যাকরপদর্শনের ইততিহা স্থিত শবুতরবাক্যাদির সূচী ৬২৯ 

বিষয় ষ্ঠ ৰ বিষয় ষ্ঠ 
গরিকর্থ ৫১৬ | পাশিনিগরজ ৪৩৭ 
পরিভাষা ৩৬০-৬২, ৩৬৪-৭৮, ৩৮১ । পাঁণিনিপূর্বজ ৪৩৭ 

পরিভাষা! সুত্র ৩৭২ ৃ "পাঁণিনিরনাক্তৈব প্রযৌজনম্ “অথ শন্ধানু- 

পরিভাধিত লিঙ্গ ৪৩৩ ;  শাঁসনম্, ইতি শৃত্রসন্দর্তমীরভতে*__ 

পরিমাণগ্রহণং চ" পাঁপিনীয় বান্তিক ৪০২: মনু ভাগ্বকার মেধাতিখির উক্তি ৪৯০ 

পরিমন্দমন্দম্*পদ পাণিনিকবিপ্রযুত্ত কিন্ত “পাণিনি রবুাতপন্নঃঃ ?₹৬৬ 

সত্রুৎপাঁণিনির মতে বল! উচিত-_ 'পাঁণিনীয়ং মহাশান্ং পদসাধুত্লক্ষণম্- 
“পরিমন্দম্ বা 'মন্দমন্দম্, ১৪৪-৫ পরাশরোপপুরাণ ১৪৯ 

পরিমংখ্যা ৩৭৯ ! “পাঁণিনীয়” শব্ষের অর্থ 4৭৫ 

পরিসমাপ্ত' পদস্থিত “পরি” শব্দ ৩৪৬ | পাঁণিনীয় সর্ধাদিগণ ও আপিশলীয় 

'পরিষ্পন্দনসাধনসাধ্যো ধাত্বর্থঃ; ২৫২ সর্বাদিগণ ৫২২-২৩ 

পরোক্ষ ৩৩৭ 

পরোক্ষবিভক্তিক অবায় ৩৫১ 

পরোক্ষবৃত্তিশব্দ ৬৭ 

পর্জন্থবন্লক্ষ ণপ্রবৃত্তি জলে স্থলে চ বর্ষতি ৩৬৯ 

পপর্য্যভূষতঃ এবং “সপাং তিঙা। ১৯৪ 

'পর্যযায়শব্দানাং লাঁঘবাগৌরবচার্চা, ৩৬৩ 

পধু'যদাঁস ২৩২-৩৩, ২৭০ 

'পর্বতমন্ববসিতা সেনা” এবং অন্গশব্দের 

কর্প্রবচনীয়ত্ব ও “অব উপসর্গের 

অকার লোপ 

পলাঁশশাতিনঃ ( পত্রপল্লবাদিছেদনের অঙ্গ 

বিশেষ ) এবং রুদ্যোগ ষ্ঠীর সমাস ২২৪ 

২৫১ 

৪৬ 

ৃ 

র 
: 
ৃ 
র 

ৰ 

৷ পাঁণিনেঃ পূর্বাঃ কেন পদানি ব্যৎপাদিতানি! 
১৬২১ ৫৪১ 

 পাঁণিনেরিদং পাণিনীমং তেনাভ্াপগমাঙ 

ন তু তেন কৃততাত ৫৭৫ 

'পারেসমিতাদযঃ, পাঁণিনিস্তর ও জৈনহৃতর 

এবং সমিতাদির আঁরুতিগণত্ 
২৩১১ ?৮৯-৯০ 

পোদ ন্বর্থসমাপ্তি বা". ইত্যাদি ছন্দো- 

বিষয়ক 'আপিশলীম় শ্লোক 

পাঁর পর্বাতে, প্রাচীনশাকটায়নীয় সর 

এৰং পাঁরঙ্করপ্রন্তৃভীনি" পাণিশিস্থরর ৫৪০ 

৫২২ 

পোরাশর্ষ্যো ব্যাসঃ' ৫০৩ 

পারিভাঁষিকী সংজ্ঞা ৩৬৩-৪ 

পারে মধ্যে মঙ্ট্যা বাঃ পাণিনি স্তর ২০৪ 

পিক ( কোকিলার্থে ) ১০৪-৫) ৫৭৭) 

৫৭৮9 ৫৮০-১ 

পিক ( ল্রমবার্থে) 1৮০ 

পশ্যন্তী বাক্ ১০৮-৯১ ১১০১ ৪৭০ 

পাঠক্রম হইতে অর্থক্রম বলবান্ ৪১ 

পাঠসাদেশ্ঠ ( ক্রমবিশেষ ) 

পাঁণিন পাণিনির নামান্তর ৪৫৫ 
'পাঁণিনিকাত্যায়নভীস্তকা রা পীমুন্তরোত্তর- 

প্রামাণ্যম ১৭৩-৪ 

পাণিনিদর্শন ও সর্ধবদর্শনসংগ্রহ ১৬৪ 

পপিকনেমসততামরসাদিশন্দা স্ডেযু সন্দেছঃ 

কিং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতৃ- 



“পুরোডশ-কপালেন তুষাঁনপনয়তি? 

পু্ধরসদোহপত্যং পৌক্ধরসারিঃ পিতা, 
: পৌষ্বরসাঁদায়নঃ পুত্র 

পুরণ: পাশিনিস্তর , 

পূর্বং ধাতুঃ লাধনেন যুজ্যতে পশ্চাছুপসর্গে- 
ণেতি ন্যাধ্যঃ পক্ষঃ 

৫৬১ 

৪৪৬ 

৪৯৯ 

৩৫০ 

ব্যাতরপদর্শনের ইতিহাস ৬৩০ 

তোহ্্থঃ কল্পয়িতব্য উত ঘত্র শ্্েচ্ছা! পূর্ব্বং বাচাং ভবেদ্ যস্য সৌহব্যয়ীভাব 

মাচরন্তি স শব্দার্থ ইতি, শাবরভাস্য ৫৮০ ইষ্যতে” কাঁতন্ত্স্ত্ নি 
“পিতারৌ” “মাতরপিতরৌ, এবং “মাতী- | পূর্ধাকায়ঃ? এবং পূর্বপদদ প্রধান সমাস 

পিতারৌ ২০১০২. ১৯০১ ২৩২ 
“পিতা মাত্রা” পাঁণিনি স্তর ২০২ | পূরবত্রাসিদধম্ত পাঁণিনি সত ৩৮২ 

“পিতুশ্চ পিতর ইতি ক্ষপণক:, ক্রমদীশ্বরীয় | পূর্বপক্ষ ৩৮৮ 
-.. সুত্র ৫৯৯ ; পূর্ববপদ প্রধান সমাস ১৯০১ ১৯২ 
পুংনপুংসকলিঙ্গ শন ৪৩৩ পূর্ববপদার্ধপ্রধানোহব্যয়ীভাবঃ এবং 

পুংলিঙগ শব্দ ৪৩৩ “প্রায়েণ শব্দ ১৯১-২ 

পুংসাং যেনোপদিশ্ঠতে তচ্ছান্্মভিদীয়তে” ৫০ “পূর্্বপরাবর '*, 3১৪ ৫২৩ 

পুংীনপুংসকলিঙ্গ শব্দ ৪৩৩ । “পূর্ববাপরীভূতাবয়বা ক্রিয়া? ২৫৪ 
“পুতে বা” জমদীশ্বরীয় সত ৪৮৫ ; (পূর্ববোস্তিরসাহচর্্যাৎ রূদব্যয়মেৰ গৃহাতে ২১৫ 

পুনঃসন্ধিদোষ ৬৫; “পৃচ্ছামানাখ্যায়মানযোশ্চ এবং এপ্রশ্নাথা- 

পুনরুক্ততাঁদোষ ৩৫৯ | নয়োশ্” ৩২, 
পুম: খয্যম্পরে পাঁণিনিশ্থত্র এবং “অম্, “পৃথিবী 'প্রথনাৎ, এবং 'পৃথুদর্শনাৎ পৃথিবী? 

প্রত্যাহার পা %৫৪-৫ 

পুরাণপ্রোকেুতরাঙমণকরেষ পাণিনি সত সি ৭ 
এবং ঞিষেরযাজ্ঞবনথ্যাদে ব্রাঙ্গণে ৰ ূ 

পোত্রীয় বাঁক ১৩২ 
ক্রমদীশ্বরীয় সুত্র ৪৯৬ 

্ _ পৌনরুজ্যদোষ ১৬৮ 
পুরাণাদিচতুষ্টয়ং.. বেদানামুপাঙ্গমিতি প্র উপসর্গ ও নিপাত রি 

বযবহিয়তে | ১১) | প্রকরণ (৪290816075 061019০) 

পুরিশয়? এবং পুরুষ 8৫২-৩ ৪০? ৪৬১ ৩৮৮১ ৪০০ 
পুরুষগর্থা ১৫৩১ ৫৫৭ ৫৮৩ | প্রকরণ দ্বিবিধ-_মহাঁপ্রকরণ ও অবান্তর 

৪৬ প্রকরণ | 

প্রকল্লাযক্রিয় শব্দ ৬৭১ ৫৪৫১ 4৫০ 

প্রকৃতি (দেবী ) ১০৭) ৪২৮; ৪৭৩ 
প্রকৃতি (নামের বা ধাতুর ) ৪০) ১৬৯, 

১৭৯) ৪৮৯) ৫৪৩ 

“প্ররুতিং দৃষ্ট! প্রত্যয় উহিতব্যঃ প্রত্যয়ং চ 

ৃষ্ট। প্ররূতিন্ূহিতব্যা ৫৪৫) ৫৬৪ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত শবসূত্রবাক্যাদির সূচী 

বি পপ 
প্রকৃতি গ্রহণে য.লুগন্তস্তাগি গ্রহণম্ঠ ৩৭০ 

প্রক্ৃতিনিয়ম ৩৭৯ 

প্ররতিভূত পার্বণশ্রাদ্ধ ৪১ 

প্রকৃতিবদ বিকৃতিং কুর্যযাৎ ৪০. 

গ্রচৃতিবিকৃতি ভাব ২০১ ২১১ ২১১১ ২১৯, 

২২১-২৩ 

(প্রকতিবিকৃত্যোশ্চ জৈমিনিস্ত্র. ১৭, ২০ 
৩৪০ £প্রকৃতিবিভক্তিসাধিততং পদত্ম্ঃ 

প্রক্কতেঃ পরং শ্রয়মাণ এব শব্দ প্রত্যয়- 

নিয়মং গময়তি” ৩৭৯ 

প্ররকৃত্যন্ত ধাতু ১৭৫ 

গরুতার্থ-ভিন্গার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় ১৭৭ 
প্রক্রিয়া ছিতো 

প্রক্রিয়া গ্রন্থ 3০২ 

প্রচ ৯২ 

গ্রতিক্ষেপ বচন ৩৮৮ 

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ। ব্ষসত্র ৭৬ 
প্রতিনির্দেশ ৩৫১ 

গ্রতিপত্তিগৌরব ৩৬০ 

“প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী এবং “কৃদযোগা যী, 

২২৪-৫ 

গ্রতিপদবিধানা যী ন সমস্যতে।_ 

সপিষো জ্ঞানম্, ২২৪ 

প্রতিযোগিপদ অর্থাৎ ষষ্টযর্থে সন্বন্ধবাচক 

পদ বা অসমানাধিকরণ পদ ১৮১ 
প্রতিষেধ ২৭০ 

প্রতিহার (সামন্বর ) ১৩২ 

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন ক্ফোটাত্মকঃ শব্'+ 
সাংখ্য্ুত্র | ৩০ 

প্রতীহারী ৩৫১ 

৬৩১ 

বিষয় পষ্া 

৷ প্রত্যক্ষ দা 

 প্রত্যক্ষক্রিয় শব্জ ৬৭) ৫৪৫, €₹৪৭ 

প্রতাক্ষ প্রমাণ ১০৩-৪ 
৷ প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দ ৬৭ 

প্রত্যন্তদেশীয় ভাষিক শব্দ ১২৬ 

ৃ গ্রতাভিজ্ঞা ১২ 
 প্রত্যভিবাদ ৮৫) 1৮৭-৯০ 

প্রতাভিবাদেহশূদ্ে? পাণিনি ৮৪ ৯? 

| প্রতায় 3০, ১৭৬-৭৯, ৪৮৯ 

গ্রতায়নিয়ম ৩৭৯ 

প্রত্যয় পঞ্চবিধ ১৭৬ 

 প্রত্যযোত্তরপদযো:, কাশকুত্সীয় এ 
৫০৫, ৫০৬-৭ 

' «প্রতায়াং পরং শয়মাণ এবশন্গ; প্রকৃতি- 

' প্রত্যাহার 

নিয়মং গমম়তি, ৩৭৯ 

প্রত্যবস্থা (চাঁলিতপদের স্থাপনা ) ৩৮৬৭ 

 প্রত্যসিতা প্রায়শ্চিশং জুুযুঃ ৬৩-৪ 

। প্প্রত্যায়যন্তীতি  স্পতিউরুংতদ্ধিতা; 

গ্রত্যযাঃঃ এবং “ষেনার্থঃ প্রতীয়তে স 

প্রত্যযঃঃ ১৭৬ 

৪৭৩) ৪৭৫) ৪৮৬-৭ 

' প্রত্যাহার সংজ্ঞা বা সমাহার সংজ্ঞা 

লও পি :4৯৭০৪০৪৪৯৭ 

9৭৬১ ৪৮১০২ 

প্রত্যাহার হত বা সমাহার শুত্জা ৪৭৩১ ৪৭৫, 

9৭৯১ 9৮১১ ৪৮৩৭ 

€প্রত্যাহারো লাঘবেন শাস্্রপ্রবৃস্তযর্থ;। 

প্রত্যাহারো ছি বর্ণেকমুখীকরণম্ঃ 

৪৭৫ 

৪৭৫ 

 'প্রত্যাহিয়ন্তে সংক্ষিপান্তে বর্ণা অক্সিক্সিতি 

প্রত্যাহারঃ রি 
প্রত্যুদাহরণ+ বা 'প্রত্যুদাহরন্তি” ৩৮৫১ ৫২১ 



৬৩২ 

বিষয় গষ্া 

প্রত্যুষসি, এবং পপ্রত্যুষে' ৬৩ 

প্রথমাতৎপুরুষ এবং “অংশিষ্ট্যা পূর্ববাদেঃ 

প্রথমায়াঃ, ক্রমদীশ্বরীয় স্থাত্র ১৯৭, ২১৪-৫ 

গ্রথমার অর্থ পঞ্চবিধ ২৪৬ 

্রদীপবদনর্থকা উপসর্গাঃ) ৫৪৩ : 

ধপ্রদীয়তাঁং দাঁশরথাঁয় মৈথিলী” এবং 

বাস্তবিকন্বত্বব্যতীত সম্প্রদান প্রয়োগের 

বিচার ৩০১-২ 

'প্রধানং ষট্ব্বজেষু ব্যাকরণম্ঃ ১৬৫ 

গ্রধান কর্ম ২৮৮১ ২৯০ 

প্রধানাপ্রধানয়োৌঃ প্রধানে কাঁধ্য- 

সংগ্রভ্যয়তঃ ৩৬৯ 

প্রনায়কো দেশঃ এবং প্রার্দিততপুরুষ ২৩৭ 

প্র” ইত্যাদির গতিসংজ্ঞ। 

£প্রপরা...গিঃঃ বোঁপদেবীয় সুত্র ৩৪৫ 

প্রপ্রপূজ্য মহাদেবম্.." ইত্যাদি স্থলে প্র 

গাঁদপুরক কিন্তু নিরর্থক 

প্রভাব শবের “প্র উপসর্গ নহে বা ভাব! 
শব ক্রিয়াবাঁচিক নহে 

গ্রমা | 

প্রাণ-__চার্বাকমতে, বৌদ্ধমতেঃ বৈশে- 

ফিকমতে) সাংখ্যমতে, ন্যায়মতে, 

গুরুমতে, ভাট্টাদ্দিমতে, পুরাণমতে ১০০-৪ 

২৩৭ 

৯১০১ 

প্রমাণ আটগ্রকাঁর ১০১ 

প্রমাণং বৃত্তিরের ১০১ 

প্রমাতা ও প্রমাতৃবুদধি ১০১ 
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সত্ানথদারে ষ্ঠীসমাসের নিষেধ 
ফলান্বন্ধী যড় 
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ঘ্বণাৎ। এবং 'বচনাৎ ৬৩ 
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ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 
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ব্রাহ্মণস্ত কৃতা' এবং ত্রাঙ্ষণস্ত কর্তব্য” ২২৫ 
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তবানী-ভক্তি__ভক্তিশব ভ্ষ্টব্য 1 

ভবিম্তৎকাঁল এবং ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াতি* 

.পত্তি ও ভবিষ্ভৎসামীপ্য .৩৩৭, ৩৩৯৪৫ 
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ভবিস্তদগ্যতন | ৩৩৮ 

ভবিস্ৃত্তী। কৌমার সংজ্ঞা বা ল্ট্ ৩৩৪ 
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'ভার্ধ্যা ভেকন্য বর্ষাভী ..+ ভাগুরিবচন ৪৯৭ 

“ভাঁবনা”মীমাংসক মতে এবং শাঁব্িক- 

মতে ২৯১ 

ভাবপদার্থ ১৯১ 

ভাববচনধাতুর ক্রিয়া উদার নহে বলিয়া 
তনিম্পন্ন শব্দের প্রাতিপদ্িকত্ব-সিদ্ধি ৫8৪ 

ভাববিকারের ছয় অবস্থা 

“ভাবিনি ভূতবছুপচারঃ, ৩৭৩১ ৫০৫১ ৫৬১ 

'ভাবিনী কামিনী ভীরু; স্থন্দরী দযিতা 

৫৪8৪ 

তে কাল উপণাঁদয়ঃ 

| ভূতেশ দিবাঁদি বা অগ্তনী 

ৰ 

৬৩৫ 

বিষয় পচ 

ভিক্ষু ৫০২) ৫০৪ 

'ভীত্রার্থানাং ভ্যহেতু*, প্রভৃতি পাশিনি সতত 
ও তাহাদের প্রত্যাখ্যান ৩১৪, ৩২০ 

। 'ভীমাদয়োৎপাদানে, পাণিনি্থত্র ও প্রয়োগ- 
রত্বমালা স্ত্র ৫৬৬১ ৫৬৮১ ৫৭৩) ৫৭৫) 

৫৮৬) ৫৮৭ 

“তীরোরিত্যেকে" ক্রমদীশ্বরীয় স্তর 
ভীম্মঃ কুরূণাং ভয়শোকহর্তা” 

“শৈষিক্যাঃ ষ্ঠ্যাঃ সমাঁমঃ, 

ভুবঃ প্রভব$ পাঁণিনিস্থত্ 
'ভূতে, পাণিনিস্থত্ 

৪৯৭ 

এবং 

১৪৭ 

৩১৩ 

৫৬-৭ 

প্রত্যয়া দৃশ্যন্তেঃ 

জয়াদিত্যোক্তি ৫৬৭ 

'ভূতেহপি দৃশঠন্তে' পাঁণিনিস্থত্র এবং 
তাহাতে উণাদিম্বীকার ৫৬৬, ৫৬৭) ৫৭৫ 

৩৩৪ 

সতের দিবাদি বাহাথনী 

“ভূবাঁদয়ো ধাতবঃ) পাঁণিনি স্তর ১৩৪-৫, ৪০২ 

“ভৃবাদিঃ ক্রিয়াব্চনো ধাড়ৃঃ/ ভোঙ্গীয়স্থত্র ৩৫৪ 

৩৩৪ 

*ভৃকুংস বা স্্রীবেষধারী নট ৪৩০ 

৷ ভেদমূলক বৃত্তযর্থ ১৮৫ 

 ভেদ-সংসর্গ-মূলক বৃত্ধার্থ ১৮৫ 

'ভৈমী রুতিঃ” ( ভীম|চার্দযপ্রণীত প্রদীপ- 

কলিক]) 
৪০৬ 

প্রিয়া” ভাগুরিবচন ৪৯৭ 

ভাঁবিনীসংজ্ঞা ৫০৬ 

'ভাষায়ামপি যউলুগ. ভবতি' ভাস্যকারীয় 
সিদ্ধান্ত ১৫৯ 

ভাঁধিক শব্দ 

'ভাধিকেভ্যো ধাতৃভ্যো নৈগমাঃ রুতো৷ 

ভাম্বন্তে, যাস্কোক্তি 

ভাগ্য ১৩৫) ৩৮৮৭৯ (0789171) । ত্র 

শাস্তান্ধিঃ কাঁতিগন্ভীরঃ, কৈয়টপ্রয়োগ 
লইয়া বিচার | ২৪৩ । 

ভাস্সেষ্টি ২৪১) ২৮৩ ৃ 

১২৬ ঈ 

| “ভো-ভগো-মঘো-ম-পূর্বান্য যৌহশি' পাঁণিনি 

১৭৩ 
ৃ 

্ 
ূ 

হুত্র এবং “অশও প্রত্যাহার ৪৭৮ 

ত্রকুংস শ্লীবেধধারী নট 

ন্রস্জো রোপধয়ে! লোপ আগমো রম্ 

বিরীয়তে” ভারদবাজীয় বার্ঠিক এবং 

পাণিনিস্থত্র ৬৪1৪৭ 

৪৩৩ 

৫৩৫ 



৬৩৬ 

বিষয় পৃ 
'ত্রস্জো৷ রোপধয়োঃ” ইত্যাদি ভারদ্বাজীয় 

বার্তিক এবং পাঁৎ সুত্র ৪1১৭৯ ৫৩৫ 

ভ্রাজভাস.."১ পাণিনি সুত্র ৪০৩ 
ভ্রাজাখ্য প্লোক ৭২০৩১ ৮৫-৬ 

ভ্রকুংস বা ভ্রকুংস অর্থাৎ স্ত্রীবেষধারী নট ৪৩০ 
'ত্রকুংসে টাপ, প্রসজ্যতে, ৪৩০ 
ভাদি ১৭৬ 

মকারাস্ত কয়িষ্পন্ন শব্দ ৩৫২ 

গঙগলার্থং বৃদ্ধিশন্বমাদিতঃ প্রযুক্ত? এবং 

বৃদ্ধিরাদৈচ পাঁণিনি স্ত্র ও 'বুদ্ধিরা- 
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 শয়ুরব্যংসকাদয়ঃ, শাকটায়নীয়সত 

 দেশশ্* কাতন্ত্রপরিশিকষ্টহথত্র ৪৮৫ 

“মণীবাদিষু, কাতন্ত্পরিশিষ্টসতত্র ৫৩৭ 
“মণ্ডপশব্দের অবযবার্থ ও সমুদায়ার্থ 

১১১ ৫৪৭৭ ৫৫১ 

মণ্ডুকপুতাধিকার ৩৮২ 
মণ্ডকপ্নুতি ৩৮৩-৪ 
“মঘোহহং কিং বিচচার প্রয়োগে কৃতকার্য্যের 

অম্মরণহেতু পরোক্ষতা ৩৩৭. 

“মতর্থে মাসতদ্বোঃ পাঁণিনিস্ত্র ৪৯৯ : 

মত্সথম্ত ও “গোঁশতম্ঃ ইত্যাদি পদের 
সাধুত্ববিচার ২২৭: 

“মধুরাণি কুজন্ঃ পাণিনিকবির প্রয়োগ 

কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণে বহুবচনপ্রযোগ 

পাণিনি-স্থত্রকাঁর সম্মত নহে 
“মধো ঞচ” (৪181১২৯ পাৎ স্থত্র ) 

মধ্যপদপ্রধান সমাস ১৯২-৩ 

মধ্যপদলোগী বা শাকপাধিবাদি কর্মধারয় 

৯৪৫ 

৪৯৭ 

] 
) 

ৰ 

৷ ময়ুরব্যংসকাদি কর্ধারয় 

ব্যার্করপদর্পনের ইতিহাস 

যি ক 
দ্বিতীয়ভিক্ষা! মাঁসজাতঃ-_গ্রভৃতিপদ 
ও একদেশিসমাঁস ২৩২ 

“মনসা মেরুং গচ্ছতি” এবং আভ্যস্তরকরণ ২৯৭ 
মন্ব্রাঙ্গণয়ে। বেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেক ইতি 

গোৌতমন্তরতেঃ স্পষ্টমৈব তেষাং বেদত্বম্, ১৬৫ 
“মন্দতপসাং গজৈরিব মহাবটকাষ্ঠাদি- 

ভক্ষণম্ঃ ভাট্টোক্তি ৩৮ 

মন্যকর্ণ্যনাদর উপমানাদ, (ঝা 

উপমাঁনে) বিভাধাহ্প্রীণিষু” আপিশলি 

স্ত্র এবং তদুপরি শ্রীজীব গোস্বামী 

শীপতি দত্ত ও “মন্য কর্মণ্যনাদরে 

বিভাষাহপ্রাণিযুঃ পাণিনিস্থত্রের 

প্রদীপে কৈয়টাঁচার্য্য ৫২১ 

“ময় উঞ্চে। বো বা+ পাঁণিনি স্তর এবং 'ময়ূ। 
৪৭৮ প্রত্যাহারদংজা 

 শমুরব্যংসক' শবের অর্থাদিসন্বন্ধে কাতগর 

বৃত্তিকার দুর্গসিংহ এবং গণরত্বমহোদ- 

ধিকার বর্দমান উপাধ্যায় ২৪৪ 
৫৯৫ 

১৭৯৫। ২২৪ ২৪১! 

৷ মরুদেশীয় রাজা অনৃপসিংহ এবং তাহার 

সভাপপ্ডিত পাঁণিনীয়মতদর্পণাদি- 

প্রণেতা উদয়চন্দ্র স্থরি 

'মহান্ হি শবস্ প্রয়ৌগবিষয়ঃ, ভাস্োক্ি ৬! 

মহাপ্রকরণ ও মহাবাক্য ৪৬১ ১৭, 

বিভাষা 

৪৫. 

২৪। 

২৪১১ ২৪৩ : 'মহাবিষয়্াৎ সর্কেখপি ধাতবে! তৃবোধ্্থ- 

৯০৮০১ ৩ ৪৭০ মধ্যম। বাক্ 
মধ্যাহুঃ সায়া: মধ্যরাঃ অর্ধপিগ্নলী 

৪8০. মভিদধতি” দৌগোঁক্তি 

মাড়ি লুউ১ এবং "ম্মোতরে লঙ। চ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত শব্দসূত্রবা ক্যাদির সূ 

বিষয় পট 
পাণিনি্ুত্রত্যয ৩৩৮ 

'মাতরপিতরশব্দম জৈনমতে লৌকিক, 
কিন্তু ব্রিমুনিমতে বৈদিক ২০২ 

'মাতরপিতরৌঃ 'মাতাপিতরৌ? এবং 

“পিতরৌ” শব্ধব্য় ২০২ 

'মাতু: ম্মরতি” বাক্য কর্ম্মশেষের উদাহরণ ২৫৬ 

'মাতুরুৎসংখ্যাসংভত্্পূর্ববায়াঃ, ও ণউরণ র- 
পরঃঃ পাণিনিস্ত্রদ্য় এবং 'ষাণ্মাতুর, 

পা ২৪৫ 

'মাত্রিকপ্য চতুর্ভাগঃ পাদ, আপিশলীয় 

বচন 

'মার্কগেয়েন ক্রৌষ্ট,কিং ভাগুরিং প্রতি 

উত্তম্ঃ ৫০১ 

মাষেষশ্বং বধাতি, ২৬৯ 

মাসমাস্তে প্রভৃতিবাক্য এবং অকর্ম্মক 
ধাতুর কর্ম গ্রহণ ২৮৩ 

মাসাসিভাবঃঃ ২৬৭ . 

'মাম্ম” এবং "ম্মমাঃ শব্ধ ও বররুচির উল্ভি 

“ন হি “মাম্ম” শব্বং মম” শন্দো- 

প্যন্তি” ৩ 

মাস্মযোগে লঙ, এবং লুড, 

মাস্মযোগে হ্যন্তনী চ" কাতন্স্তত্র এবং 

মান্ম” শবের রুতদবন্দত্ধ বিচার 
'মাম্ম” বলিয়৷ একটী অব্যয়ও আছে 
“মির খষৌ” প্রাচীনশাকটায়নীয় স্থত্র এবং 

৮৮ ৫ 

৩৩৮ 

৩৩৯ 

“মিত্রে চর্ষো পাঁণিনীয় স্তর ৫৪০ 

মিএ শব্ধ ৪৩৩ : 

'মিহির শব্ধ লইয়া প্রাচ্যমত ৫৭৭-৮ 

মুখং ব্যাকরণং স্বৃতম্, ১৬৪ 

মুধমিব প্রাধাঙ্তাদ মুখ্যম্ঃ 

| মূলধাতু বা গণোক্ধাতু 

৩৩৮ 

৬৩৭ 

বিষ গ্ঠা 

মুখ্য অর্থ বা প্রয়োগ ৫৬১ ৩৬৮ 

মুখ্য আধার ২৯৩ 

মুখাং কর দবিকর্ণাম্চ ২৯০, ৩৫৪ 
মুনিত্রয়মতেনাগ্িতে সাধ্বসাধুগ্রবিভাগঃ) 

কৈয়টোক্তি ৫০৪১ ৫১৯ 
“মুনিদ্বয়াতিশায়িনো ভগবতে তাস্তকারন্য 

বচনং কথমুপেক্ষামহে” স্যাসোক্তি ১৭৪ 

ৃ ুষ্টামুষ্ি'প্রভৃতিপদ কেবল নবীনমতে সাধু ২১২ 

মুষ্টি 
 শ্টমুষ্ি, গ্রভৃতিপদ প্রাচীনমতে এবং নবীন 

৫২২; 

৩৯৬ 

মতে সাধু ২১২ 

 মৃর্দঞ্িভিগ্রাণমিতি বক্তব্যে মূর্দমাভিজি- 
রাম্ ....? ৬২ 

 মুর্দী তে বিপতিগ্বাতি' ৪৮৮ 
৩৩৩ 

“মেত্যুক্ত]” মন্তপ্রয়োগ ও তাহাতে পুন;- 

সন্দিদোষ 

“মেঘ, শব্দের ও “মিছির? শব্দের ব্যুৎপত্তি ৫৭৭ 

৬৩১ ৬৬ 

। ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছতা ৬১১ ৪৮০১ ৫৭১ ৫৯ 

ৃ মনেচ্ছপ্রসিদ্ধ পদার্থ ৫৭৭) ৫৮৩ 

'মেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্, 

ভাগ্বে।ক্তি ৫৭ 

“মেচ্ছো হ বা এষ যদপশন্দঃ, ভায্তোক্তি ৫৭ 

ঘি আধারন্তদপিকরণম্ঠ কলাপস্থর.. ৩৩২ 
 ঘঃ করোতি নম কর্কা” কলাপস্ত্র ৩৩২ 

: থেঃ কল্পঃ স কর্পপূর্ববকঃ+ স্টায ৫৮৫ 

। থঃ শব্দ: শিষ্টানাং সাঁপুত্েন নেট: তদর্থা 
শান্ত্রপ্রবৃত্তি ন ভবতি' দণ্ডোক্তি 

যউন্ত ও যঙ লুগস্তধাতু 

৩৭৪ 

১৭৫) ১৭৮ 

৩৬৮ | 'যচ্ছদ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্ ভাষ্োক্ষি ৪০৭ 



৬৩৮ 

যী হিংসা 
য্জীয়া বাক্ 

য্ঞ্্। 09 এবং 'যঞ। রতযাহার 

জ্ঞা 

'যণী ব্যবধানং ব্যা্তিগালবরোগ সৌপ্সথত্ 

এবং ছিকাং যণভি ব্যবধানং ব্যাড়ি- 

_ গালবয়োরিতি বক্তব্যম্ঠ লঘুবৃত্তিকারীয় 

বচন ৩৫৪১ ৪৪৬, ৫২৬; ৫৩৬ 

যেৎ কৃতকং তদনিত্যম্ স্তাঁয় 

যেত ক্রিয়তে তৎ কর্ম কলাপন্থত্র ২৫৩,২৭১ 

| 
৩৩২ 

৮৪ 

১৩২ 

৪৭৭ 

১৯১) ২৯ 

যতোথপৈতি ভয়মীদত্তে বা তদপাদানম্: 

| কলা পস্থত্র 
৩৩২ 

ত্র ক্রিমাবাচিপদং ন শ্রায়তে, কেবলং 

ক্রিয়া গ্রতীয়তে তদপেক্ষিতক্রিয়ম্ 

| (অপাদানম্) দণ্ডনাথোক্তি ৩২৩ 

ঘত্রানেকং পরশ্ঠার্থে বরীহিঃ.. চাচ্ধু- 

সত 
২০৬: 

ঘত্রান্তৎ ক্রিয়াপদং ন শ্রয়তে তত্রাস্তি 

_ উ্বতীত্যপরঃ গ্রযোক্তব্য» বামনীয়বচন 

ও তদমনুদারে «“ন হি ক্রিয়ারহিতং 

বাক্যমস্তি” ''কাতন্রস্থ সিদ্ধান্ত এবং 

তাহাতে “ক্রিয়ারহিতং ন বাক্যমন্তী- | 

ত্যাঁদিকস্ত গ্রাচাং প্রবাদে নিষুক্তিক- 

তবাদশবেঃ? জাগীশোক্তি 

“থা কথা চঃ 
| 

খা ঘটেন কার্য্যং করিযন্ ুস্তকারকুলং 

| গত্বাহ » ইত্যাদি ভাযোক্তি ৫৫১ 

'যখৈকা রেখা শতম্থানে শতম্."" ' ইত্যাদি 

ব্যাসোক্তি 

৩১৭৯ 

৩৪৪, ৪৪৬ 

4১৫ 

পু বিষয় 
থিখোত্তরং মুনীনাং (বা মুনিতরনত) ৮ 

” 1২২০ ২২২১ ৩১৯, ৩৯২৪৩৭, ৪৮৯ 

যথোত্বরপ্রামাণ্যম্ত স্কায় রা 

যদত্র মাং পরি (ব1) প্রতি স্যাঁং এবং 

“পরি? ও (প্রতি? পৰের কর্ণপ্রবচনীয়ত্ব ২৫১ 
ধাহীতম.. স্বতি 

'যদবীন! কর্ত,ঃ প্রবৃত্তি: স হেতুঃ বৈযা- 
করণিক সিদ্ধান্ত 

যদধ্রিয়ত তদ্ঘৃতম্” শ্রাতি 

'যদসর্পৎ তৎ সপিঠ শ্রতি 

যেদা ক্রিয়ামসৌ কৃতবান্ঃ তদা কর্তা 

ত্রিলোচনোক্তি 

যদাপ্যতে সিদ্ধং গ্রাপ্যতে তদাপ্যম্ 

সারম্বতোক্তি 

'যদ্দিহ লক্ষণেনাম্ৎপন্নং তৎ সর্বং নিগা- 

তনাৎ সিদ্ধমঠ কাঁশিকাবচন, 

ঘদুদ্দিশ্ঠ ক্রিয়া গ্রবর্ভতে তদবচ্ছেদকম্! 

মদ্যপি শবে গ্যকীরস্থ ইকার-যকাঁরের 

প্রকৃতিবিকৃতিভীবসন্বন্ধীয় বিচার 

যদ্ধান স্তদ্ধানঃ, এবং ঘর্বাণ অ্তর্বাণঃ 

'যন্নবমেব নীতং তন্নবনীতম্ঃ শ্রুতি 

'যন্নবীনং ক্রিযতে তদৃৎপাগ্যম্ঠারশ্বতোক্তি ৮ 

'যন্নব্যেতি তদব্যয়ম্' শ্রুতি ১৭৪) ৩৪১ 

যপোহধিকরণকর্মগোরপ্রয়োগিণঠ শ্রীপতি 

ত্র ভার়্বিরুদ্ধ কিন্তু বার্ডিকামুগামী, 

_ স্থতরাং যখোত্তরপ্রামাণ্যের ব্যতিক্রম ৩১১ 

'যরোহসনাসিকেহমুনাসিকো বা+ পা পাণিনি- 

সথত্র এবং ঘযন” গ্রত্যাহার সংজ্ঞা 

ঘর্বাণ অ্র্বাণঃ) ... ৭৭-৯৮৮১১৮৪ 

যেল্লক্ষণেনাম্ৎপন্নং তৎ সর্বং নিপাঁতনাং 

৭০ 

২৯৬ 

৫৫৮ 

৫1৮ 

৫৬৩ 

২৮৩ 

৩৫৩ 

২৭২ 

১৭ 

৭৭ 

৫৫৮ 

৪৭৮ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত শ্ধূত্রবাক্যাদির সূচী 
ৃষ্ঠা | বিষয় 

সিদ্ধম* তথাকথিত ভাস্োক্তি ৬৭, ৩৫৩ | “যে ন বিয়ন্তি তদব্যয়ম্ভাম্মকীরীয়বচন 
বিষয় 

যন্ত্র প্রযুঙক্তে ..১ বাঁক্যকারীয় ভ্রাজাখ্য ূ 
] 

শ্সোকাংশ | ৭১: 

যশ্মাৎ পরং পরে যন্মিং অ্ম্লিমিত্বম্? 

বৈয়াকরণিকোক্তি 
ন্সিন্ দেশে প্রসিদ্ধা যে প্রযোক্তব্যা হি 

তত্র তে” রাঁমবত প্রমাণ 
যশ্মৈ দিংস1| রোচতে ধাঁরয়তে বা তৎ- 

সন্প্রনানম্ঠ কাতন্্ন্ততঃ 'তাদথ্যে। 

চান্দ্ন্থত্১ এবং চতুর্থী সম্প্রদানে, 

পাণিনিস্থত্র ও তছুপরি কাত্যায়নের 
“চতুর্থীবিধানে তাঁদর্থ্য উপসংখ্যানম্ 

ইত্যাদি বাত্তিকত্রয় 

'ু, ওণাদিক প্রত্যয় ও 'বাষুঃশবদ 

গে যুগে ব্যাকরণম্ দৌর্গোক্তি ৪৩৫১ ৪৬৭ 
যুতসিদ্ধাবয়ব এবং অযুতসিদ্ধীবয়ব ৫১৭ : 

'যুবোরনাকো? পাশিনিস্ত্ ৩৭১ 

শ্সততততক্ষুঃঘস্তঃপাদম্ত পাণিনিসত্র. ৮০ 

যুতিজুতিসাঁতিহেতিকীর্তয়ঃ জৈনে্্ত্র ৩৫৫ 

ধুপায় দার” এবং কাত্যায়নের “চতুর্থী- 
বিধানে তাদর্থ্য উপসংখ্যানম্” বাণ্তিক 

ও চান্দ্রের তাদর্যে” সুত্র: ২৪৬১ ৩০৫ 

'যে গুণা গুণে গুণিনি চ বর্তন্তে তে দ্রব্যা- 

আঅগুণাঃ) যথা_-পটস্য শুরুঃ, জলশ্য 

শীতমিত্যাদি। 
'ধে ধাতবঃ কর্মবাঞ্ছারহিতাং ক্রিয়াং 

কথয়স্তি তে২কর্মকাঃ বৈয়াকর- 
ণিকোক্তি | | ২৭৫ 

যেন ক্রিয়তে তৎ করণম্ কলাপন্থত্র | ৩৩২ 

'ধেন বিধি... পাণিনিস্ত্ 

২২৭ 

৩৭১ 

৫৭২ | 

৩০৫-৬ | 

| 

৫৭৯: 

৩৫৮ 

৬৩৯ 

ষ্া 
৩৪১ 

“যেনার্থঃ প্রতীয়তে স প্রত্যয়ঃ, বৈয়াকর. 
ণিকোক্তি ১৭৬ 

“যে নৌভিঃ প্রতরন্তি মানসং কাশ্বীরা.... 

ইত্যাদি আী গাথ ৫৪০ 

 যৌগপরীষ্টি বা যৌগপর্যেষণা অর্থাৎ 

প্রকৃতিপ্রত্যয়ের যোগাদ্বেষণ ৫৫৫ 

 যোগরঢ় বা যৌগর্ঢত্ত ১০১ ৫৪৭-৮ 

যোৌগলত্যার্ক ধাতু- ণিজন্ত মনন্ত 

ইত্যাদি ৩৩৩ 

“যোহথোহবিকৃতস্থত্রপদে স পদার্থঃ ছায়- 

প্রমাণ ৩৮৬ 

ূ 

এবং” “যোগবিভীগাদিষ্ট- 

১৯৪১) ২১৬১ ২১৭১ ৩৭০ 

যোগবিভাগ 

সিদ্ধিঃ, ন্যায় 

'যোগবিভাগ” শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ 

যো বা ইমাম... 
যৌগিক ও যৌগিকত্ব 

যৌগিকরূঢ় ও যৌগিকরঢৃত 
যৌগিকী সংজ্ঞা ওুপাঁধিকী, ঘথা পাঁচক- 

পাঠকাদি 

৩৭০ 

৭৫ 

১০১ ৫৬৩) ৫৪৭ 

১০১ ৫৪৭-৮ 

৩৬৪ 

রক্তঃ পটঃ ক্বলশ্৮” ও পটঃ শুরো 

রক্তশ্চ/ এবং গুণের সহিত দ্রব্যের 

সমূচ্চয় ও দ্রব্যের সহিত গুণের 

সমুচ্চয় ১৯৮ 

| রক্ষা” অর্থাৎ বেদরক্ষা ৩৭ 

'ক্ষোহলাঘবাসন্দেহাখ্যাঁনি চত্বারি 

ফলানি, আগমন্ত প্রবর্তকঃঃ ৪১ 

ধরজকন্য বস্ত্র দদাতি” এবং সম্বন্ধা- 

সামান্তে যী ৩০৩ 

রত্বমাল। ( প্রয়োগরত্বমালা ) ৪৫৫ 



৬৪০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 
বিষয় ৃষ্ঠা | বিষয় ঠা 

রথাদান্তে ( রথমাঁরুহ্যান্তে ) এবং কাঁতত্ত্র । 'লিউর্ধে লেট” পাঁপিনিস্ত ৩৩৮ 

পরিশিষ্টের স্থত্র 'যপোহধিকরণকর্ম-. | লিঙের অর্থ ্ 

ণোরপ্রয়ো গিণঃ? ৩১৯ , লিঙ্গ ৯১ ১৭০, ১৭২-৩) ২৪৬১ ৪১৫-৩৪, 

প্রত্যাহার ৪৮০ ৷ ৪৪৭১ ৫২৭) ৫৪৩ 

“লো ব্যুপধাদ্ধলাঁদেঃ সংশ্চ পাণিনিহ্থত্র | লিঙ্গ দ্বিবিধ__শব্সামর্থ্য ও অর্থসামর্থ্য ৪৬ 

এবং “রল্ প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৯ লিঙ্গ; নাম, বা প্রাতিপদিক-_নামদরষ্টব্য। 

রামেশ্বর” পদের বিগ্রহবাক্যে সন্দেহহেতু “লিঙ্মশিত্তং লোকাশরয়ত্বাল্লিক্গস্ত' ৪১৯, ৪২৯, 

সমাসার্থে সন্দেহ ২০৮ ৪৩৪ 

কেত্ববিধাবহ্কোরূপরাত্রিরথস্তরেষপসংখ্যানম্?  'শিমশিষ্তম্ত. ৪১৫-৬১ ৪১৯) ৪২৯) ৪৩৪ 

কাত্যাঁ়নবাপ্তিক ৫! লিঙ্গবতী পরিভাষ! ৩৬৫-৬ 

রূঢ় ও রূঢ় ১০) ৫৪৭, ৫৪৮) ৫৫০) | “লিঙ্গব্যবস্থা লোৌকব্যবহারাধিগম্যাঃ ৪১৯ 

৫৬৩, ৫৬৯ ; লিঙ্গের লক্ষণ ৪৩৩ 

রূপক কর্মধারয় ২৪১-২ ; “লিঙ্যতে চিহ্যতেহনয়েতি লিঙ্গম্ ৫৪৩ 

«রূপপ্রস্তাবেভিনূপায় কন্া দেয়েত্যুক্তে- ল্ঙের অর্থ ৩৩৯ 

২ভিরূপতমায়েতি গম্যতে, জৈন- লুক্মাস ১৮৭ 

হমাবৃত্তিকারোক্তি ৩২১ ; 'লুক্যরিরঃ চান্স ৫৩৭ 

রূপাঁতিদেশ এবং ভক্্রিয়াং ৮” সুত্রীয় ভাস্ত | লেট্ ৩৩ 

৩৮০-৮১ । লোকন্তায়সিন্ধ পরিভাষা ৬৭-৮৮ ৩৭৯) ৩৭৯ 

'রূপান্তরাপত্তিরাদেশঃঃ বৈয়াকরণোক্তি ১৬৯ 

“রোহক্কোহয্তস্থব্রূপরাত্রিরথন্তরে। জৈন 

শীকটায়নীয় শুত্র ৫৩৭ 

লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃঃ এবং “অল্লাচিতরম্' 

পাঁণিনিনুত্রয ১৩৯ 

লক্ষণে চান্দ্রনুত্র ২৯৬ 

'লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ঃ কাত্যায়নোক্তি ১৩৯ 

লঘাবস্তে ঘ্বয়োশ্চ বহ্বযো গুরু+” ফিটুন্ত্র ৪৮৭ 

লঘুতা ৫১ 

'লঘ্থং হি সংজ্ঞাকরণম্ঠ ভায়্োক্তি ২৫৭ 

লণ্ঃ শীকটায়নশ্তৈব পাপিনিনুত্রা  &৮৭-৮ 
৪৭২) ৪৮২ 

'লোকবত্ত, লীলাঁকৈবল্যম্' বস্ত্র ৫১২১ ৫১৪ 

লোকব্যবহাঁরামুবাঁদিনী বিবক্ষা ৪৩৪ 

“লৌকসিদ্ধপ্রয়োগে তু লক্ষণং শ্তাদনর্থকম্। 

মীমাংসকোক্তি ১৪৪ 

লোকায়ত ১২৮, ৩৫৯১ ৫০১ 

“লোকে তু সর্ববভাষাঁভিরর্থ। ব্যাকরণাদৃতে' 

মীমাংসকোক্তি ১৪৬, ১৫৫ 

“লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ কাতনত্সত্রের 

এবং সিদ্ধিঃ ত্যাদ্বাদাল্লোকাৎ 

হৈমস্থত্রের আকর “সিদ্ধিরুক্তানাং রটে 

ধীন্রসুজ | ৩৫৫১ ৩৬১, ৪৯৪ 

লোপ ২৬, ১৬৯১ ৩৭৬, ৫২৪ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত শবসূতরবাক্যাদির সী ৬৪১ 
বিষয় ৃষ্টা | বিষয় ঠা 

'লোপং কাশ্ঠপশা কটায়নৌ” বাজসনেয় ত্র ৫০৮; 'বর্ণনাশ: গৃধোদরে এবং বর্ণনাশাং 
'লোপঃ শাকল্যন্ত/ পাণিনি হ্ত্র ৩৭৮,৫৩১ পৃষোদরম্ বির! 
'লোপঃ সর্বাঁপকর্ষণাঁৎ, আপিশলীয় ৃ ব্নিত্যতাঁবাদী ১২-৩ 

বচন ২০১ ৫২৪ বর্ণমাতৃকা ন্ 

ধোপবিধি | ববাদী ১৩) ১৫-৭) ৩১ 'লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ বেদান্ ৷ বর্ণবিকাঁর ও বর্ণনা রঃ 
পরিপাঁলয়িস্যাতি ভায়োক্তি জর ্ 

“লোমশঃ পুরুষ; স্মৃতঃ তাস্বস্থিত শ্লো কাংশ৪৩০ | নী রা 
লোষটকাণঃ টি | বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবাচপবর্ষঃ। 'লোছিতগঙ্গম এবং অন্য পদ প্রধান সমাস ৷. শারীরকভায্ব্চন রা 

১৯৯ ২০১  বর্ণাগমো গবেজ্জাদৌ। রঃ “লোহিত: তক্ষকঃ ২৪০; ৭ 
লোহিতশালিঃ ১৯০১ ২৪০ ৃ বর্ণানীতি ৫৭১ 

লৌকিক ভাষ! ৯৯ । বর্ণান্থরমবিকারঃ, এবং «প্ররুতিবিকৃত্যোন্চ। 
লৌকিক বিগ্রহবাক্য ১৮৪ | জৈমিনীয়ঙত্রদ্য় ও “ইকো যণচি, 
'লোকিকন্ত্ীগ্রহণে খটাদিতব্যাপ্তি স্তথা |. পাঁণিনিশত ১ নকুংসাদিস্তিব্যাপ্তিঃ ৪৩০: 'বিধিকা ভাগুরী লোৌকায়তস্ত। ২২৮, ৫০১ 
ব্তব্য এবং বাঁচ্য__পদদয় ৩৯১: বর্ণের পৌর্ববাপর্ধ্য বৃদ্ধিকারধ্য ১৩ 
বাহ এবং অবগাহ রি বর্োৎপাদনরূপ বিধি ও অভাঁবরূপ বিধি ৩৭৮. 

বর্ণোৎপাঁদনরূপ বিধি দ্বিবিধ_-আদেশবিধি 
কনস্যাতিভারঃ " ৪ ও আগমবিধি ৩৭৮ 
কচনাৎ এবং 'ব্রবণাৎ ৬৩. বর্মোভয়পদ কম্ধর্ধারয় ১৯৭ ২৪৪ 
বচনাঁ প্রবৃত্তি বচনান্িবৃত্তিঃ, ৩০৫ | বর্ধমান চারিপ্রকাঁর ৩৩৬-৭ 
বটবক্ষব ১০৩ | বির্তমানা? কৌমারসংজ্ঞা (পাঁণিনীয় লট) ৩৩৪ 
বদি এবং শুদি ৩৪৩ ! বর্তমানে লট” পাঁণিনিস্থতর ৪৯২ 
বরং তৎকালোপনতা তিত্তিরি পুন  দিত্ভিকা ভাগুরী লোৌকায়তন্ত” . ২২৮, ৫০১ 

দিবসান্তরিতা ময়ুরী” ৩১৬ 'ধিতকম্ণ শবের অর্থ ৩১১ 
'বরমগ্য কপোতঃ শ্বো ময়ুরাঁৎ, ৩১৬ ূ 'বর্ষাভৃশব্দ এবং ভাগুরিবচন ৪৭৭ 

বায় কন্ঠাং দদাতি” এবং আত্মীয়তার  'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমূ : নি? 
অবিচ্ছেদমবেও জ্ঞাতিত্বত্যাগহেতু ৃ বস্তেচ এও জৈনেন্সথতর সি 
চতুর্থী গ্রয়োগ ৩০২-৩ : 'বন্ক্রয়বিক্রয়াট ঠন্ পাঁণিশিহুএ ৫৭৮, 

রণ আবার শব্দেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ১৩৪-৫ ৷ “বা'ধাতু এবং 'অজ্ধাতু বাযুশবের 
৫ ৭৮-৯ বর্জানং বাগ বিষয়ঃ, 

৮১ 

8৭8 ৷ প্রক্কতি 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬৪২ 

বিষয় পৃষ্টা বিষয় গা 

বাক্যকার ৩৯১ | বাঞ্তিক ও বান্তিকত্ব ১৩৯) ৩৮৮৯০ 
বাক্যগত বিধেয়|বিমর্শদোষ ৪৮৪ | বাত্তিকে ুত্রত্বব্যবহ্থার এবং 'বান্তিকসতর 

বাক্য দ্বিবিধ-_মহাঁবাকা ও অবান্তর বাক্য ৪৬ শবের ব্যাখ্যান ৩৯০-৯১ 

বাক্যশেষঃ ৩৮৭-৮ | বো সুপ্যাপিশলে* পাণিনীয়সত্ 8 

'বাক্যত্ত টে; গত উদাত্ত: পাঁণিনি ত্র ৯০ | বাস্কলিনা বাহঃ পৃষ্টঃ ৫৩৫ 
বাক্যম্ফোট ৩৮৮ | বাহাবাহবি ২১২ 

বাঁক্যাধ্যাহারঃ ( গম্যমানার্ঘন্য বাক্যন্টো- “বিকরণেভ্যো! নিয়মে বলীয়ান্” ৩৬৭ 

পাঁদানম্) ৩৮৬ | বিকলতাদোবত্রয়ম্ রর 
বাক্যাধ্যাহার ব্যাধ্যানের অঙ্গ ৩৮৬ | বিকল্প বা বিকল্পতা ৩৮৮ ৩৭৪ 
'বাগেব বিশ্বা তৃবনানি জজ্ঞে” শ্রুতি ৪৭০ | বিকার ২০১ ১৬৯১ ৩৭৬) ৫২৪ 

“বাগ যোৌগবিৎ এবং “অবাগ যোগবিং ৯১১১ ৭২ 

“বাগ, বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত ৪৮৯ 

বাচকরত্বসার ৪৬০ 

বাচনিকী পরিভাঁষ! ৩৬৫) ৩৭০ 

“বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবন্ধমূ ২৪ 

াচ্চাপোহমুক্তপুংস্কস্” মুগ্ধবোধস্ত্র ৩৫৫ 

“বাচ্যম্ঠ এবং 'ব্জব্যমূ পদদ্ধয় ও বাত্তিক- 
কাঁর এবং বাঁক্যকাঁর ৩৯১ 

বাচ্যার্থ-_শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ১৭১ 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষীঃ” শিক্টগ্রয়োগ ৬৪ 

“বাতায় কপিল! বিদ্যুৎ এবং *তাঁদর্থ্যে, 

চান্দরসুত্র রা ৩০৫ 

'বাহচুঞ্যাৎ এবং “অচ্যম্প্শ্৮” জৈন- 

ত্রদ্ধয় ও তাঁহাতে অভিনব শাঁকটায়ন 

কর্তৃক মহ্ধি শাঁকটাঁয়নাদির মতনং গ্রহ৫৮ ৯ 

বায়ু শৰের প্রকৃতিঘয-“বা” এবং “অজ 
৫৬৯১ ৫৭৯ 

“বারণার্থানামীপ সিতঃঃ পাঁৎ সুত্র ৩১৩-৪ 

বা যো, পাণিনি স্তর ৫৭৮-৮% 

“বার্ণাৎ গ্রার্ৃতম্ঃ পরিভাষা ৩৭৩ 

“বার্ণাদাঙ্গং বলীয়ঃ, পরিভাষা ৩৬৭ 

“বিকার শ্টোপমর্দনাঁৎ'আপিশলীয় ব্চন২০)৫২৪ 

“বিকাঁরো নাম পূর্বাবস্থাপরিত্যাগেনা- 
ব্থাস্তরপ্রাপ্তিঃ, ২৮৩ 

বিকার্য্য কর্ম ৫১ ৬) ২৭৮, ২৮২-৩ 

বিকৃতি ২০) ৪০ 

বিকৃতিভূত একো ৪১ 

বিকৃতিষাগ ৪ 
বিকিত্তি ২৬৯১ ২৭৪, ৩২৫ 

বিগান বা বিগীতত্ব ১৪২) ১৫০-১ 
বিগ্রহ ১৮৪) ৩৮৬) ৩৮৭ 

বিগ্রহার্ঘে এবং সমাসার্থে বিশেষণবিশেম্ব- 
ভাবের ব্যত্যাস 

ঘবিচরিতোঁঃ, পদ এবং “ঈশ্বরে তোসুন্- 
কম্থুনৌ' পাণিনিথত্ রী 

বিচিত্র! হি লোকে শব্ানাং প্রবৃত্তি? ৫৫৩৫৮ 

“বিদেরাম কিন্গিপাতনাদা গুণত্বম্ 
ভারদ্বাজীয় বাঞ্ডিক এবং উিষবিদ- 

২৪৭ 

জাগৃভ্যোহম্থতরন্যাম্? পাঁণিনিস্থত্র £% 
বিদেশীয়শবের সংস্কতমূলকতা ্ 
বিষ্যানিধি রত 
বিদ্ভার প্রকারভেদ যাঞ্জবন্ধ্যমতে এবং 

বিষুপুরাঁণমতে ১১৫ 



'ব্যাকরণদর্শনর ইতিহাসাস্থিত শব্মূত্বাক্যাদির সূচী 
বিষয় গা 
বিষাক্ত ১২৫ 

বিধাতৃতুবাি (পাঁণিনীয় লোট্) ৩৩৪ 
'বিধানং বিধিরপ্রাপ্তে প্রাপক, ৩৭৮ 

বিধানম্ ( প্রকরণানুপূর্ববযম্) ৩৮৮ 
বিধি__বৈয়াকরণমতে, নৈয়ায়িকমতে এবং 

মীমাংদকমতে 

৩৬২, ৩৬৯১ ৩৭০১ ৩৭৮, ৩৭৯ 

বিধি চারি প্রকার--উৎপত্তি বিনিয়োগ 

৪৬১ ৪৭১ ৩৩৫, ৩৩৯, 

ইত্যাদি ৪৬ 

বিধিনিয়মসস্তবে বিধিরেব জ্যায়ান্ঠ . ৩৭০ 

বিধিবত্ান্তম প্র1ণ্ডে। বা গবিধিরত্যন্তম- 

প্রাপ্ো' ( মীমাংসা ) ৩৭৯: 
বিধিমাদাদি বা পাঁণিনীয় লিউ. ৩৩৪ 

বিধি বিধায়কঃ১ ( গৌতম ) ৩৩৯) ৩৭৮: 

বিধিলিঙের অর্থ এবং মীমাংসাঁমত ৩৩৯ 

বিধেযবিশেষণের  কর্মধারয়সম সনিষেধ 

এবং নন বিধেয়ৈঃ, সুত্র ২৪১ 
বিধেযাবিমর্শদোষ ৩৫৬১ ৪৮৪) ৪৮৬ 

“বিধো পরিভাঁষোৌপতিষ্ঠতে নান্ববাদে?. ৩৭০ 
ব্দ্ঙ্গশেষভূত পরিভাষা ৩৬৫-৬ 
'খিনা' যোগে নিষেধার্থ ও দ্বিতীয় ৩৫৯ 
পিনিয়োগবিধির সহকারিভূত ৬টী প্রমাণ-_ 

শ্রতিলিঙ্গ বাক্যপ্রকরণস্থান ও সমাখ্যা ৪৬ 
বিপ্রতিষেধঃ ( অন্োন্তপ্রতিষেধঃ ) 
'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম, পাঁপিনি স্থত্ 

৩৬৫-৬) ৩৭২ 

৩৭২ 

নিক্ষা 
বিক্ষা চ কুলবধূরিব ন লৌকিকীং মর্্যাদা- 

মতিক্রামতি? 
বিব্ষাভেদ এবং বুদ্ধি ছি ভগবতী স্বজীব- 

৩৭৫ 

২৫৬) ৩৭৫১ ৪৩১) ৪৩৪-৫ 

৬৪৩ 

বিষয় পৃ 

পরিপাঁকবশীছুপজায়মানা সত্যপ্য- 
ভেদে বিবক্ষীভেদং জনয়তি, যথা__ 
স্থাল্যা পচতি, স্থাল্যাঁং পচতি, 

“বিবক্ষাবশাৎ কারকাঁণি, ২৫৬) ২৬৫ 
বিভক্তি ১৬৯, ১৭৬, ১৭৮, ২৪৬ 
বিভক্তি প্রতিনূপক নিপাত দ্বিবিধ ৩৪৪ 
“বিভক্তয়ো দ্বিতীয়া্ঠা...১ কৌমার সত্ব ৩৫৫ 
বিভাঁষা ১৩৯-৪০) ২০৪১ ৩৮১১ ৫৭৮-৯ 
বিরপৈকশেষ এবং সরূপৈকশেষ 

] 

৩৩২ 

২০১ 
৷ বিরোধ ২৩৪ 

বিশেষণ ৩৪০) ৩৫৫ 

“বিশেষণং বিশেগ্বেণ, প্রয়োগরত্মালাস্চত্র ৩৫৫ 

ূ “বিশেষণং বিশেগ্বেণ বহ্ছলম্” পাণিনি স্থত্র ২০৬ 

“বিশেষণং বিশেষণ" চানুসত্ ২৩৮ 

৷ বিশেষণ তিন প্রকার ৩৪০ 

৷ বিশেষ্ণ-বিশেষণ ৩৪০ 

£বিশেষণে” কাতন্সথত্র ২৯৬ 

বিশেষ পদার্থ ৫৪৫ 

বিশেষ বিপি ৩৭৫) ৩৭৯ 

বিশেষোক্তি ১৬৪ 

৷ বিশেস্ব বিশেষণ ৩৪০ ৩৫৫ 

ূ বিশ্রেষ ও অপায় ৩০৮) ৩১০১ ৩১৪-৫১ ৩২৯ 

“বিশ্লেযাবধৌ পঞ্চমী। সারম্বত সর তর 

“বিশ্বজিৎ, যজ্ঞ 

| €বিষং ভক্ষয়তি” বাক্যে বিষ স্থলবিশেষে 

| ঈপ-দিতঃ স্থলবিশেষে অনীপ.দিত, 

কিন্তু বেদান্তমতে সকল স্থলেই 
২৭০, ২৮৪ 

১০০ 

ৰ অনীপপিত বর্ধন 

ূ “বিষুররাটমসি' 

 বিুমমরণ অপশন্বোচ্চ।রণজনিত পাপের 

৭9 



৬৪৪ 

বিঃ পূ 
প্রায়শ্চিত্ত ৭৯-৮০ 

€বিসন্ধিঃ পৃথগ যোগশ্চ স্পষ্টার্থঃ। ৩৫৯ 

বিসন্ধিদোষ ৬৫) ১৬৭) ৩৫৯ 

 গবিপঃ শের বুাুৎপত্তি ৩৪৫ 
বিস্তর ৩৮৯ 

“বিস্তরবচনং তু নির্দেশং, ৩৮৭১ ৪৬৪ 

“বিষ্তরোক্তং মতিং হস্তি সমাসোক্তং ন 

গৃহতে' ৩৮৪ 

€বিস্পষ্টপটুঃ এবং “পটুবিষ্পষ্টঃ বৃ 

বীরশৈব ৪২৬ 

বৃক্ষং ত্যজতি খগঃ? ও 'বৃক্ষাৎ পততি 
বাক্যদ্ধয়ে বিভাগাঁদি বিচার ২৭৩ 

বুক্ষং বুক্মমভিতিষ্ঠতি বাঁক্যে “অভির 

_ কর্মপ্রবচনীয়ত্ 
বৃক্ষঃ শিংশপা” বা এশিংশপা বৃক্ষঃঃ এবং 

“বিশেষণং বিশেদ্বেণ বহুলম্ত পাণিনীঘ় 

_ সুত্রে বহুল? শৰের প্রয়োগে আচার্য্য- 

প্রবৃত্তি ১৯১১ ২৪০-৪১ 

“বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি বাক্যে “অব; 
 পূর্ববক “চি'ধাতুর বৃত্তি 

বৃক্ষ শবের “বু সঙ্কেত বা ক্ষ পক্কেত 
এবং তজ্জন্য দেবনন্দীর প্রতি কৌমার- 

দের কটাক্ষ 

বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ+ শার্ধবর্ষিকোক্তি এবং 
দন্ত, শব 

“বৃত্ব্দিহনিকমিকধিভ্যঃ সঃ প্রাচীন 

শাকটায়নীয় ওণাদিক স্থত্র এবং 
কংস' শব ৫৬৫ 

বৃত্তাবিরত বর্তমান 

বৃত্তিঃ ( পরার্ধথাভিধানম্ ) 

৫১ 

২৮৯ 

৩৬৩ 

৫৬৩ 

৩৩৭ 

১৮৪ 

্ী প্ 
বৃত্তি ১৮৩-৫১ ১৮৭-৮) ৩৯১-৯২ 

বৃত্তি পাচপ্রকার-_কৃৎ তদ্ধিত সমাস 
ইত্যাদি 

বৃত্তিকারঃ শ্লোকমেকং চকাঁর এবং 

'বররুচেঃ শ্লোকোহয়ং তৎ কথং 

চকারেত্যুক্তম্' স্থষেণোক্তি 
বৃত্তিসমবায় এবং তাহার বিগ্রহ 
বৃত্তির 

বৃদ্ধসংজ্ঞাক্ষররহিত নাম 

ৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহ্থম্ঠ বাক্যে পদত্রমের 
অন্বরবিচার 

বৃদ্ধি_-৩৫৬, ৩৫৮-৯১ ৩৬২১ 8০৪ 8৮৪, ৫১; 

বৃদ্ধিরাদেশশ্ত শ্রাপতিস্থত্রে কার্যের পর 

নিমিত্তকথন এবং তাহার হেতু 

'প্রাগ্বৃদ্ধিগ্রহণং মঙ্গলার্থম্! ৩৫৮১ ৪৮৫-ং 

'বৃদ্ধিরাদৈচত পাণিনিসৃত্রে পদান্ত 'চ'কাঁরের 

১৮৫ 

৩৯৫ 

২২১২২ 

৩৯২ ৩৯৪ 

১২৮ 

১৮০ 

কুত্বাভাব এবং তজ্জন্ত ভাগ্টোক্তি_ 

“ছন্দোবৎ সত্রাণি ভবস্তিঃ 

'বৃদ্ধিরাদৈচ” পাঁণিনিস্থত্রে মঙ্গলের জন্য 
বিধেয়াবিমর্শদোষন্বীকার ৩৫৬, 

৪৮৫-৬) ৩৫ 

বৃদ্ধিরাদৈজদেও.গুণঃ পাণিনিস্ত্রদয প্- 
পাদাত্বক 

৷ বদ্ধিবাদৈজারা লৈচোহঙঃ, ক্রমদীশ্বরীয় 

শ্গ্র ৩৫৪ 

'বৃদ্ধিশ্ কর্তৃভৃয়াহস্ত জৈমিনিসত্র 
'বন্দারকনাগকুঞ্জরৈঃ পৃজ্যমানম্' গাণিনি- 

ত্র 

বৃষভ”শব্দের নিরুক্তি পতগ্রণির মতে--৯৬ 

শবরম্বামীর মতে--৯৭ 

৩৬ 

৩৫ং 

২১ 

২৪৩ 



“ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত শবন্বত্রবাক্যাদির সূচী 

বিষয় পৃষ্ঠা 
'ৃহস্পতিরিক্্রায় (প্রোবাচ)? ৫২, ৪৮৮-৯, 

৫৩৪ | 

বেদে ূ ৩১ ১২১ 

বেদনিধি ৫২৭ 

বেদ পঞ্চবিধ-_ বিধি মন্ত্র নামধেয় নিষেধ ও 

অর্থবাদ 

বেদরক্ষা কাত্যায়নপতঞ্জলির মতে 

ব্যাকরণতঃ কিন্তু কুমারিলের মতে 

অধ্যেতপরম্পরাতঃ ৩৭ 

'বেদবিদ্বান্ত “মথেগ্ণ প্রভৃতিপদ এবং 
বামনাচাধ্যের “মধুপিপান্থপ্রভৃতীনাং 
সমাঁসে গমিগাম্যাদিষু পাঠা কাব্যা- 

লঙ্গার সুত্র ২১৬ 

বেদবেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ 

'বেদস্য বেদতা? ১১৭ 

'বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা! বনধা বিভিন্ন: ৬৪ 
“বেদানাং বেদঃ, অর্থাৎ ব্যাকরণ (ছান্দোগ্য- 

মতে) ৩ 

“বেদায়ো! বৈদিকাঃ শবাঃ সিদ্ধা লোঁকাচ্চ 

লৌকিকাঃ, অনর্থকং ব্যাকরণম্। ১৩৭১৫৬ 
বেদের শাখা বি2, 

বেদে ব্যাকরণ ্ি 
বেদোপাঙগ ১২১ 

বৈরুতধবনি ১২,১৯১২২ (1079811 ) 

বৈখরী (বাঁক) ১০৮-১০১ ৪৭০১ ৪৭২ 
বৈতালীয়চ্ছন্দঃ এবং পাঁণিনিস্ত্র_-“হরতে 

দৃ'তিনাথয়োঃ পশো? 
'বৈদিকেষু তু মার্গেযু বিশেষোক্তিঃ 

প্রব্র্ততাম্, 

বৈযধিকরণ্য ও সামানাধিকরণ্য ২২৮ ২১২ 

৩৫৫-৬৩ 

১৬৪ 

৪৬-৭ 

৩. 

৬৪৫ 

৷ বিষয় পষ্া 
ূ “বৈয়াকরণথসথচিঃ? এবং কুৎসিতপূর্ববপদ্ 

কন্মধার্য ২৪৪ 
 বৈয়াকরণদোৌাদ্ধি কষ্টাান্প্রযৃগ্জতে” ২৪৪ 
বৈয়াকরণানাং শীকটায়নো রথমার্গ 

আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নৌপলেভে, 

তাস্বোক্তি 

বৈশ্রব্ণ 

বৈষয়িক অধিকরণ 
বৈষয়িক আধার 

ব্যক্তি ও ব্যক্তিপদার্থবাঁদী 

৫৩৯ 

১০২ 

৩২৫) ৩২৮১ ৩২৯ 

২৪৯-৫০) ৩২৮ 

৯) ১৭৩ 

ব্যক্তিরেন জব্যম্” দৃষ্টিবিশেষে এবং দৃষ্ট- 
বিশেধান্থরে 'ব্যক্তয খ্িরোঠিতভেদা 

জাতিঃঃ | ১৭০) ১৭৩ 

ব্ক্তিবাচক বিশেষ ৩৪০ 

ব্ঙ্গ্যবৃত্তি গপশ্সেষিকাধার ২৫০ 

ব্যঙ্জন' ধন্জরংজ। ঘাহা পাঁণিনিনমে হল্ ৪৯২ 
 বার্জনান্তন্যাঁধীনি । ৩৬০ 
1 

ব্যতিহার ২১২ 

 ব্যত্যায়ো বহুলম্" পাণিনিস্তর ৩৭০ 

ব্যথাং দ্য়েষামপি মেদিশীভৃতাম্ঠ মাঁঘ- 

প্রয়োগ এবং চাক্রবশ্মণীয় “ছয়” শের 

সর্বনামতা 

ব্যধিকরণপদ বহুব্রীহি 

ব্যধিকরণ বনুত্রীঠিসম্বন্ধে পাঁপিনীয় 

উপদেশের অভাব এবং তঙ্জন্ বাঁমনা- 

চার্ষেযর “অবর্জ্যো বুত্রীহি নর্যধিকরণো 

জন্মাদ্যুত্তরপদ? কাব্যালস্কার এ 

৷ ব্যপদেশাতিদেশ 

 ব্যপেক্ষ। এবং ব্যপেক্ষাপক্ষ ১৭৯ ২০৭১ ১৮৬ 

ৃ ব্যপেক্ষা -লক্ষণ-সামর্থ্য ১৭৯) ১৮৬ 

৫০৪, ৫১৯১ ৪৬৬ 

২১২ 

২১১ 

৩৮১ 



৬৪৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় ষ্ঠ 

ব্যপেক্ষাবাদ ভাস্তস্বতির বিরুদ্ধ ১৮৭ | (ব্যাখ্যাতো৷ বিশেধার্থপ্রতিপত্তিঃ, ৩৭৪ 

_ ব্যপেক্ষাবাদী ও সমাসশক্তিবাদী ১৮৬ ৷ ব্যাখ্যান ৩৮৬) ৩৮৮ 

ব্যভিচার ৪৭ | 'ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্, ৩৮৬ 

ব্যয়বানয ও “অব্যয়বান্, এবং শুরুষজুঃ ব্যাখ্যানতো। বিশেষপ্রতিপত্তি অন হি 

প্রাতিশাখ্যের বযয়বাংশ্চান্তঃ? স্ত্র ও সন্দেহাদলক্ষ ণম্, ৩৭৪, ৪৭৯ 

ভাস্ত ৩৪১-৪২ | ব্যাধ্যানের স্বরূপ ৩৮৬ 

ব্যবহার, ব্যবহারকাল ও ব্যবহারবাদী ৪৩০, ৷ ব্যান্পদাং বরিষ্ঠঃ, ব্যান্ভৃতি প্রয়োগ 

* ৩৬২, ৩৩৬ হইতে বু ব্যান্পাদের অনুমান ৪৪৫ 

'ব্যবহছারনিবন্ধাঃ শব্দাঃ স্ত্রৈ স্ভেষাং কথনং ব্যাদ্রপাঁৎ চতুষ্টয়বাঁদী ৪৪৬ 

পরিগণনং বা কর্তং ন শক্যন্তে, ব্যান্রপাদের দশাধ্যাঁয়ী ব্যাকরণ ৪৪৯ 

শিষ্টানাং গুয়োগবাহুল্যাৎ। ৪১৯ ; ব্যাড়ি বিদ্বস্থো নন্দিনীস্ৃতঃ, ৫৩০ 

'ব্যবহাঁরা্থং শাস্ত্রে কতঃ সঙ্কেত; মংজ্ঞাঃ ৩৬২ । ব্যাঁড়ীয়গ্রন্থ_ব্যাকরণাঁধিকারে “সংগ্রহ 

ব্যস্তেৎপীচ্ছন্তি কেচিৎ_ন্ম করোন্মা” .. ৫২৮-৯) “নিঙ্গানুশীসন” ৪১৭, ৪২১ 

দৌর্গেক্তি এবং 'মান্ম শব্বের কৃত- ও পরিভাষা ৩৭১১, ৩৭৬) এবং 

দন্ত! লইয়া! বিচার ৩৩৯১ ৩৩৮ কোঁষাধিকাঁরে 'উৎপলিনী ৩৫০ 

ব্যাকরণং নামেযমুত্তরা বিগ্া” ভাস্তোক্তি ১৬৪: ব্যাড়েঃ সর্ধাত্রাভিধানলৌপঃ, শৌনকীয 

ব্যাকরণ ও ন্যায়ের ঘনিষ্ঠতা ১৫৫ তর ৫২৬ 

ব্যাকরণ দর্শন ১৬৩৪ ) ব্যাপারবৎ কাঁরণং করণম্: নৈয়ায়িকোক্তি ৃ্ 

ব্যাকরণপাঠে অধিকাঁর ও অধিকারী ৩৫৩; ব্যাপারের বাহুল্যহেতু ক্রিয়ার ক 

ব্যাকরণম্ধা ১৬৪ । সম্বন্ধে পাঁচটা প্রাচীন সম্প্রদায়. ৩৩৪ 
ব্যাকরণ শৰের বু[ৎ্পত্তি ৮. ব্যাপ্যেইধিকরণে -+ চানুস্ত্র ৩১৯ 

ব্যাকরণ শাস্ত্র ৯৪-৫১ ১৬৪১ ২৪১ ব্যাস: পারাশর্্যঃ: ৫০৩ 

ব্যাকরণ স্বৃতি ৯৫১ ১০৫১ ১৬১ ূ ব্যাসবাক্য ১৮৪ 

ব্যাকরণামৃতম্ ৪৪৩১ ৪৬৫ : (ব্যাসসমাঁসয়ো। স্তল্যা্কতুম্ঠ মতবাদ এবং 

ব্যাকরণের প্রয়োজন, সঙ্গতি অর্থাৎ সম্ন্ধঃ তাহার প্রত্যাখ্যান | ১৮৪ 

বিষয় এবং অধিকারী ১৩৮, ১৬৬ ৩৫৩ | ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিল্াদির মতামত ৫৬-৭৩ 

ব্যাকরণের প্রয়োজনানভিধাঁনে উপালস্ত ৩৬ ব্যুৎপত্তিবাদ স্থতিসম্মত, অব্যুৎপত্ভিবাঁদ 

'ব্যাকরণে হি স্বরসংস্কারৌ চিন্তেতে, ৫৬২ | বুদ্ধিমাত্রোতপ্রেক্ষিত ৫৬৩-৫ 

ব্যাকৃত বাক্যের কত্রিমতা ১৬ | বযষ্টে শতরাত্রে ..নামকরণম্ গৌভিলীয় 

“ব্যাখ্যা তন্তরস্ ষড়.বিধাঃ ৩৮৭ স্বৃতি 
১৩৫ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত শবসুত্রবাক্যাদির সুচী নি 

বিষয় ৃষ্ঠা | বিষয় ঠা | 
গব্যোমাদয়ো মনিন্প্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তেঃ ৫৮১ বিচ্ছিপণিপনেরায়ঃ, কৌমার ত্র এবং 

'ব্যোলবুপ্রযত্বতরঃ শাকটায়নন্ত' পাপিনি- এ ছুইটী পদের বা স্তরের বিশ্লেষণ ১৩৫ 
হর রর ৫৮৮-৯ ৰ “শমে; খঃ১ ওণাদি কস্থাত্র ৫৬৮১ ৫৭৫ 

'ব্যোৎস্বাঘোভোভগোঃ' . অভিনবশাক-  'শরদ; কর্মমণি আদ্ধে? অভিনবশাকটায়নীয়- 
টায়নীয়্থত্র কিন্তু অহোঁবল ভট্টরের মতে নি রা 

উহা প্রাচীনশীকটায়নীয় সুত্র ৫৮৯ ; শিরঘচ্ছুনকদ্ভা গ্িশন্ম --১ গৈনেন্রসথ্র ৫১৩-১৪ 
'ব্রততি বৃণাতে বর্লী? ৫৫৩ । *শক়্পূর্বা; খয়ঃ, পাণিনিগথত্র এবং য়, 

'শং শব, মুগ্ধবোধীয় মঙ্গলস্থতর ১৩৯ | প্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৮ 

'শকটশ্য চতোকম্ঠ . ৬৬১৫৩৭১৫৩৮১৫৬৪ । খিল ইগুপধাদনিটঃ কৃসং, পাণিনিহৃত্ 

শকটাপত্য ৫৭৪ এবং 'শল্ঃ গ্রত্যাহার সংজ্ঞা ৪৭৯ 

শকটিশীকটিশ1কটাঁয়না স্ত্রযঃ কর্তারোহ-. | শিব এবং 'খবতি, ৬৪ 

ভিমতা:, গোপীনাথোক্তি ৫৩৮ । শবতিগতিকন্্মা কম্বোজেষেব ভাষিতো 

শকল এবং সকল ৫৬১১৫২ ভবতি, বিকার এনমা্যা ভাষন্তে শব 

'শকবংশীয় রাজা শাকপািব বা “শাক: ইতি” যাস্কোক্তি ৬৪ 
শক্তি স্ততপ্রধানঃ পার্থিব শাক শব্দঝরী ১১০ 

পার্থিবঃ ২৪৩ ; শিতত্বং যদক্ষরম্ঃ ৩৩ 

শক্ৎ এবং সকৎ ৫৬,১৫২ : শব প্রমাণ ১০১-২ 

শক্তিঃ কাঁরকম্-..১ অর্থাৎ শক্তি ও 'শ্প্রমাণকা বয়মঠ ভাঞ্তোক্তি এবং 

কাঁরকের অভিম্নত্ ২৫৮ শশবপ্রমাণকা হি বৈয়াকরণাঃ, 

শকটাঙ্গজজ (শাকটায়ন ) ৫৩৮,৫৯০ দৌগোক্তি ৪০৭ 

শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ শব্ধ ১১ ১১৫ ১২৫ 

প্রতিহস্তম্ঃ ভাস্তোক্তি 6 রদহর পঞ্চগ্রশ্থী ৪৫২ 

শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ১০ | শব্ব্যতিরেকে জান নাই ১১ 

'শতকো গোসজ্ঘঃ” সাধু পাণিনিমতে কিন্ত শবষম্পর্শরূপরসগন্ধা গুণা শুতোহন্দ 

শিত্যঃ শতিকে। বা গোঁসজ্বঃ, কাশ- দ্রব্যম্? ভাস্তোক্তি ৫১৮ 

কতল্লাদির মতে সাধু ৫০৪১৫৩৩ : শবন্বভাব বা শবগ্বাভাব্য ৫৪৯, ৫৫২) ৫৫৩ 

শতাচ্চ ঠন্তাবগ্রন্থে শাকল্যকাশকৃৎনাদির | “শব্ধাঝ্সিকা যা ত্রিজগদ্ বিভন্তি '-""" 

ত্র এবং 'শতাচ্চি $স্থতাবশতে। র্সো্তি ৫৭০ 

পাণিনি্ত্ ৪৪৬,৫০৪,৫০৭১৫৩৩ : *শবধানাঁং শক্তিবৈচিত্রাৎ+ শ্রপতি- 

'শনিরাহুকেতু "সিজ্কুকাবেরী” ও “গুপুধৃপ - বচন ১৮৭ 



৬৪৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় ্ ষ্ঠ 

শব্দাজশাসন ৭৬, ৩৫৪১ ৪৯৯, ৪৯৩ বিশেষ) তত 

শব্বানুশি্টি ৪৪৩ : শীঁলঙ্কিপাঁণিনৌ (পাঁণিনির নীঁমান্তরদয়) ৪৫৫ 
'শবৈরেভি; প্রতীয়ন্তে জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়া:,১৭১ শালাতুরীয়ঃ ( পাঁণিনিঃ ) ৪৫৫ 
“শবৈর্মজলম্” বোৌপদেবীয়োক্তি ১৩৯ । 'শালাতুরীয়শকটাঙ্গজচন্দ্রগোমি --..'১ 
“শষসয়্? এবং “শষসয়» ৪৭৩) ৪৮৬ বর্ধমানোক্কি ৫৩৮ 

“কঃ (শক্তিঃ) ততপ্রধানঃ পাথিবঃ শীবন্বভাঁব ৫৫ 

শাকপাথিবঃঃ বা “শকবংশীয় রাজা শাস্ত্র এবং *শাস্বত্ম? ৪৯, ৫০ 

শাক পাধিব, ২৪৩: শান্ত্রগহ্া ১৫৩১ ৫৫৭) ৫৮৩ 

শাঁকটায়নই উণাদিহ্ত্রকার, পাণিনি বা 

বররুচি নহেন ৫৭৩-৮৭ 

“াকটায়ন স্ত কর্ণে টিরিটিরিঃ কর্ণে চুরু- 

শান্ত্রপাঠে প্রবৃত্তি শাস্ত্রের প্রয়োজনাদি- 

জ্ঞানসাপেক্ষ ৩৪ 

শান্্পৃব্বিকা শিষ্টি এবং শিষ্টিপূর্ববক শীস্্র ৩৮ 

চুরুরিত্যাহ” বর্দমানোক্তি ৫৯০ | শান্ত্রগ্রবৃত্তি ( সাঁধুশবে ) ৩৭৪ 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ ৫৩৭-৯ : শীন্্রাতিদেশ কাঁধ্যাঁতিদেশ হইতে অত্যন্ত 

“শাকজা তির্ববা ৫৪৯ ভিন্ন নহে ৩৮১ 

শাকপািবাদি কর্মধারয ২৪৩ : শাস্ত্রীয় স্ত্রীত্ব এবং লৌকিক স্ত্রীত্ব ৪৩২১ ৪৩০ 

শাকগ্রতি? অন্তযপদপ্রধান সমাস ১৯৩, 

নাম-পূর্ববপদ অব্যয়ীভাব ২০৫১ স্থপৃ 

প্রতিনা মাত্রার্থে পাশিনি স্থত্র 

“শীকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাঃ এবং 

“শাকল্যন্থেমে ছাত্রাঃ শাকলাঃ 

শাকল্যঃ প্রথম ভ্তেষাম্ --? 

“শীকল্যকাশকত্ল্ব্যাকরণান্তরস্থং 'শতাচ্চ 

ঠন্ন্তা বগ্রস্থেণ ইতি স্থত্রমুপন্তম্ শত্যঃ 

শতিকে| বা গোঁসজ্ঘ ইতি সাঁধুঃ” 
'শাকল্যস্ত সংহিতা মনু প্রাবর্ষৎ ভাস্োক্তি৫৩২ 
“শাকলন্তেমে ছাত্রাঃ শাঁকলাঃঃ এবং 

“শাকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাঃ, ৫৩২ 

“শাখাং কর্ষতি গ্রামং ভৃমিম” এবং 

ত্রিকর্মক ধাতু | 
শাটক (শাড়ী অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের বন্ত্র- 

২০৫ 

৫৩২ 

৫৩২ 

৫৩৩ 

২৯১. 

শাস্ত্রে প্রবৃভখযপযোগী অন্ুবন্ধচতুষয়_ 
প্রয়োজন সম্বন্ধ বিষয় ও অধিকারী 

৩৪-৩৫৩ 

“শিংশপা বৃক্ষ; ইত্যসমাস এব এবং 
“বিশেষণং-.. পান সুত্রস্থ “বহুল” শব্দ- 

প্রয়োগের উদ্দেশ ১৯১, ২৪০-১ 

শিক্ষা ৩) ২৭১ ৪৭১ ৪৮১ ৬২১ ৯২, ১০৫১১২৫ 

- ; শিক্ষা ভ্ৰাণং তু বেদস্ত মুখং ব্যাকরণং 
স্থৃতম্ঃ ১৬৪ 

£শিলায় চ *৮? চাক্দ্রশ্ত্র ৩৫৪ 

'শিবভাগবতাদি সমাস, ১৮৩ 

£শিবলিঙ্গস্ত সংস্থানে ক স্তাসভ্যত্বভাবনা/ ৪৮২ 

শিবস্থত্র ৪৬৫) ৪৬৯-৭৫) ৪৭৭১ ৪৮০ 

৪৮৪) ৪৮৭ 

৪৮১" শিবন্ত্ধে হকারের ছুইবার পাঠ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত শবসুত্রবাক্যাদির সূচী 

পৃষ্ঠা | বিষয় 

' ক্িতান্গমিতয়োঃ শ্রুতসন্বন্ধো বলবান্, 

বিষয় 

“শিবাগ্ঠা খাধিপর্য্যস্তাঃ ম্মর্তারৌহস্য ন 
কারকাঁঃ বা "স্বারকা ন তু কারকাঃ 

১৬২১৫৪১ | 

শিলটাচাধধযসনবন্ধো হি মহান্ বেদরক্ষাহেতুঃ, ৩৭ | 
শিষ্টিপূর্বক শাস্ত্র এবং শাস্পূর্বিিকা শি ৩৮! 
শুঙ্গাদ্ ভারদ্বাজে' ক্রমদীশ্বরীয়সত্র 
শুদি এবং বদি 

'ুদ্ধা ভিক্ষা! ভোক্তব্যৈককুণিকৌ কাথ- 
কুৎসৌ তথা পুষ্ষরসাঁদি:” আপক্তম্বীয়- 

৩৯৫ 

৩৪৩ 

৪৪৬ হর 

'গুভংযু$ এবং 'অহংগুভমোুস্, পাঁণিনি- 
সুত্র ১৪৮১ ১৮ 

'শুষির এবং “ম্থৃষির/ ১৩৭ 

শূরে কাতরশব্দব্থ ৫১ 
'শৃর্ষি” এবং “সু” ১৩৪) ১৩৬-৭ 

শূঙ্গাণি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাঁতীঃঃ বেদ- 
ভাস্তোক্তি ৯৮ 

“শেষ: এবং 'যেষাং পদানামন্গততঃ সমাস; 

স শেষ ২০৬ 

“শেষাধিভাষা” পাঁণিনিথত্র ২০৭ 
'শৈধিক্যাঃ ষষ্ঠ্যাঁঃ সমাসঃ? এবং ভীম্ঃ 

কুরূণাং ভয়শোকহর্তা” গ্রয়োগ ১৪৭ 

(শোভন! খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্ত কৃতিঃ+ 
এবং 'শোভনা খলু দাক্ষায়ণ্য 

সংগ্রহন্ত কৃতিঃ” ভায্তকারীয় বচনদ্ধয় ৫২৮ 
শৌগাদির আকৃতিগণত্ব 

হ্েশীচ্ছনাঃ এবং জৈনেন্স্থত্র--'যুতিজুতি- 

৩০ 

সাতিহেতিকীর্তয়ঃ, ৩৫৬, ৩৫৫ 

তং ভবস্তিরধরোত্তরম্চ ৪২৪১ ৫৮৮ 
ধতমাধ্যক্রিয় অপাদান ৩২৩-৪ 

৮২ 

৬৪৯ 

পষ্া 
৩৭৩ 

শ্রুতি ত্রিবিধ__বিধাত্রী অভিধাত্রী এবং 

বিনিযোক্জী ৪৬ 

রুতিস্বতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী” ৬১ 
শ্র্যকঃকিতি' পাণিনিস্ত্ ৩৯৩ 

 শ্লেষ বা শ্লেষণ ৩০৮ 

| শ্বজন এবং স্বজন ৫৩ 
শ্বস্তনী অর্থাৎ পাঁণিণীয় লুট, ৩৩৪ 

“শ্বা কণে বা পুচ্ছে বা ছিল্লে শ্বৈধ '+ এবং 

“একদেশবিকৃতমনন্তবৎ, ৩৬৮ 

 ষট্সংবাদ ৪৯৭) ৫০১ 

ষটুদমাসবাদ ১৯৭ 

৷ বড়ক্ষর মন্ত্র ৮০ 

৷ ষ্ড়ঙ্গ ৭) ৪১১ ৪৩, ৪৫-৭১ ১০৫১ ১১৫-৬ 

যড়ঙগ -_ মীমাংসামতে শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য 

প্রকরণ স্থান সমাধখ্যা। কিন্ত 

শাৰিকদের মতে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ 

ছন্দঃ জ্যোতিষ ৪৬ 

“ষড়ঙগে। বেদঃ” ১৬৪ 

“ড় বিধং হুত্রলক্ষণম্ঃ ৩৫৭, ৩৬২ 

“ষড় বিধঃ কর্মধারয়ঃ বাঁররুচপ্রমাণ ১৯৭ 

ষড়বিধ নঞ._তৎসাদৃশ্ঠ হত্যাদি ২৩৪ 

“ড় বিধশ্ বহুত্রীহিঃ, বাররুচপ্রমাণ. : ১৯৭ 

“ঘড় বিধো ধাঠুঃ ১৭৫ 

“ষণো ডঃ ষণ্টঃ) ৫৬৮) ৫৭৫ 

তত ২৩৭) ৩৫১১৩৫৪১৫২৬ 

ষত্ব এবং “বিমেচকো গ্রামঃ, ২৩৭ 

ফেষ্টর্থ স্ত সন্বন্ধো ন ধাত্বর্থে গ্রকারীতুয় 

ভাসতে' জাগদীশোক্তি 

যয আক্রোশে' পাণিনি সতত 

২৫৬ 

৪৮৫ 



“ষঠী সুত্রে ততঃ স্থানে ব্যান্্ভৃতি প্রণীত 
শ্লোকবাঁতিক প্রমাণ ৩৬০ 

ত্ষ্ঠী স্থানেষোগা” পাণিনীয় পরিভাষা- 
হুত্র এবং বাঁজসনেয়িগ্রাতিশাখ্য-সথত্র 

৩৬০১ ৩৭২১ ৩৮২ 

“যোঢ়া সমাসাঁঃ সংক্ষেপাদষ্টাবিংশাতিধা 

... পুন বাররুচপ্রমাণ 

'স্যঙঃ...” পাণিনিস্ত্র 

সংখ্যা 

১৮৭ 

৩৭১ 

৯) ১৭০১ 8৪৭) ৫২৮ 

সংখ্যোত্তরপদ বহ্ত্রীহি ১৯৭ 
“সংগৃহ্ধাতি। ৩৪৮ 

সংগ্রহ ১৫৮১ ৩৮৮৯১ ৫২৮৭৯ 

“সংগ্রহ এতৎ প্রাধাচ্েন পরীক্ষিতমূঃ 
ভায্োক্তি ৫২৮ 

সংগ্রহে তাবৎ কার্ধ্যগ্রতিদ্বন্দিভাৰাদ্ 
মন্তাঁমহে? ভাস্তোক্তি ৫২৮ 

সংগ্রহের গ্রথমে “সিদ্ধ'-শব্ষ এবং বার্ডিক- 
পাঠের প্রথমে “সিদ্ধ শব ৫২৯ 

'সংগ্রহোৎপ্যস্ৈব শান্ত্রত্যেকদেশঃ? ভর্তৃহরি 
. ধচন ৫২৯ 

জা ৩৬২-৪১ ৪৭৬) ৫৬৪১ ৫৬৯; ৫৭২ 

দিংজা জ্রিবিধা-_পারিভাষিকী, 

_: গুপলক্ষণিকী মতান্তরে নৈমিত্তিকী, 
. 2» ওপাধিকী ৮, ৩৬৩ 

৬৫০ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় গ 

'ষষ্ট্যা ক্রোশে” শ্রীপতিহত্র ৪৮৪ | সংজ্ঞাতিদেশ ৩৮ 

ণাগ্নানিকেৎপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে “সংজ্ঞা ন সংজ্ঞান্তরবাঁধিকা” পরিভাষা! ৩৭৩ 

যত: স্বৃতি ৩৮! সংজ্ঞান্তরানাখ্যাত কর্ম ৬) ২৭৯ 

£যোড়শাদে বিকাঁরঃ ইত্যাদি আভাণক ২০ | “সংজ্ঞাপরিভাষম্? ১৯৯ 

ষঠীতৎপুরুষ ১৯৭১ ২১৩) ২১৫) ২২৪-২৯ : 'সিংজ্ঞাপূর্ববকো বিধিরনিত্যঃঃ পরিভাষা ৩৬৫ 

“যীযুক্:.... পাপিনিস্ত ৩৭০ | সংজ্ঞাপ্রমাণত্ র্ 
যীর অর্থ বহুপ্রকার ২৪৬ | “সংবুদ্ধ শীকল্যস্তেতাবনার্ধে” পাণ স্থত্র ৫৩১ 

যঠীপমামের নিষেধ ২২৪১ ২২৫ । “সংজ্ঞান্ুধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে 

সারম্বতোক্তি ৬৬১ ৫৪৬১ ৫৬৪১ ৫৬৭) ৫৭২ 

সংযোগ ( সম্বন্ধ) ২৪৭ 

“সংযোগিনঃ সংযোগাস্তরাদ্ ব্যপগমো- 

২পায়ঃ দৌগোৌক্তি ৩০০ 

সংলক্ষিত শব্ধ ১০ 

'সংবীজতে” পদ পাঁণিনি কবি প্রযুক্ত কিন্ত 

পাণিনীয় ধাতুপাঠে 'বীজধাতুর 
অনুল্লেখ ১৪৫ 

'সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ” ভাঁরবিবচন ৫৯১ 

“সংসংযম্য মনঃ সদা? প্রয়োগে নিরর্থক 

প্রথম 'সম্? ৩৪ং 

সংসর্গমূলক বৃত্তযর্থ ১৮৫ 

'সংস্কারো দ্বিবিধঃ--গুণাঁধানং মলাগ- 

কর্ষশ্চেতি' সারম্বতোক্তি ২৮৫ 

সংস্কারো নাম কশ্চিদতিশয় অদহং 

সংস্কার্্যম্ত সাঁরত্ঘতোক্তি হু 

সংস্কার্য্য কর্ম ৬১ ৭, ২৮১ 

£সবস্কাধ্যবিকার্ধ্যয়ো তেঁদো ন বাস্তব 

বাস্থুদেবোক্তি রি 

সংস্ত্যান এবং সংন্ত্যান-বিবক্ষা ৪২৯/৪৩১১৪৩ 
সংস্থান ৪81 

সংহিত। ৪৭১ ১৩৯*৪০১ ১৬৬-৮) রি 



'ব্যাকরপদর্শমের ইতিহাস্থিত শবন্ত্রবাক্যাদির সূচী | ৬৫১ 
বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় প্ 
সকর্মক ধাতু বা “সকর্ণত্বম্ণ ২৭৩) ২৭৫-৬, ; সৎকারধ্যবাদী এবং অসংকার্ধ্যবাদী ২৮১ 

২৯০১ ৩৩৩ | “সত্বপূর্ব্বো ভাবঃ, মতবাদের সমালোচনা ৫৬৭ 
£সকর্মকাশ্চ কর্ম্মবিবক্ষয়াম কর্্মক! ভবস্তি, সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্ররুতি, 

প্রাচীনোক্তি ২৭৬ সাংখ্যসথত্র এবং প্রকৃতির গুপক্ষোভান্ঠ- 
“সকারমাত্রমস্তিধাতুমাপিশলিরাচার্্যঃ সারে খধিগণ কর্তৃক শবের লিঙ্গ- 

প্রতিজানীতে, স্তাসোক্তি ৫২২ নিরূপণ ' ৪২৮-৯ 
সন্ত, এবং সক্তস্তায় ৮১ ১২২ | িত্বান্তরে যৌগপগ্াং,  পূর্বপক্ষীয় 'ক্ত,মিব -.১. এবং ব্যাকরণজ্ঞানের জৈমিনিস্ত্র এবং উত্তরপক্ষীয় কুত্র__ টন ভাত ১২২). আদিত্যবদ্ যৌগপগ্ম্ ১৯ 
'মক্ত,ঞ্জুহোতি। বে রা, 
গখ্ুরসংবৃদ্ধো” পাঁণিনিস্থত্র ভাত | মতা শত 
'সগর্ভসযৃথসম্গতাঁদ্ যন পাঁণিনি সুত্র 
নন্ীর্শবদ 

সঙ্ষেত ও সঙ্কেত বল ৩৩ 

'সচ্ছান্ত্জন্া হি বিবেকলাভঃ প্রয়োগ 
এবং ব্যধিকরণবহুত্রীহিসমাঁস সম্বন্ধে 
পাঁণিনির উপদেশাভাব কিন্তু সেই 
হেতু বামনাচার্যের কাব্যালঙ্কারে 
'অবর্জেঞযো বহুতীহি ব্যধিকরণো 
জন্মাহ্যত্তরপদঃঃ সুত্রের সন্গিবেশ 

মঞ্জনী ৫৫১-২ 

সত'শ গ্েক্ছপ্রসিদ্ধার্থে প্রযুক্ত এবং 
দ্য়সত” ও “দ্বেসত” ১০৪১৫৭৭, ৫৮০-৮১ 

সতঃ পরমদর্শনং...+ জৈমিনিকুত্র ১৯ 

সতাং গতম” প্রয়োগে কর্তৃশেষের 
উদাহরণ, কিন্ত কর্তৃতসম্দ্ববিশেষের 
বিবঙ্ষায় প্রয়োগ হইবে 'সন্তো গচ্ছস্তিঃ ২৫৬ 

'দতাং ষষ্ঠঃ, এবং "পূরণ গু৭.'. পাৎ 

হত্রান্থসারে ষষ্ঠী সমাঁসের নিষেধ 
তিযম্, এবং পসত্যম্, পদ্য 

৪৯৭ 

৪৩৩-৩৪ 

২১৯ 

২২৫ 

৫৫৬১ ৫৫৯ 

“সত্যঃ ও “ভাঁমা” শব্দ্বয ৩৬৩ 

“সৎসংপ্রয়োগে * জৈমিনিহত্রে ভব্দাঁসের 
বিভাঁগকল্পনায় কুমারিল কর্তৃক 
একবাক্যতান্ঠায়ে উনার প্রত্যাখ্যান ৩৫০ 

“দি স্ববীরন্ বাক্যের পরশ্মৈপদস্থানে 
আত্মনেপদপ্রয়োগ হীনলক্ষণ ৬২ 

'দৃশং ত্রিষু লিঙ্গেযু.'” আধর্ববণী শ্রুতি 

১৭৪) ৩৪১, ৩৫২ 

দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ 

শ্রুতি ২৮১ 

“সদোণাদয়ঃ সারস্বত স্তর ৫৭২ 

“স দ্বিতীয়মৈচ্ছত শ্রুতি ৪৭১ 
“দ” ধাতুর স্থানে এখন “অস্ ধাতুর পাঠ ৪৬৬ 

সনন্ত ধাতু ১৭৫, ১৭৮ 

সনাছ্যন্তা ধাতবঃ ১৭৭-৮) ১৮৫ 

সন্ধি ১৩৯; ১৪০) ১৬৬) ৩৫০ 

সন্ধিনিষেধ-প্রগৃহে ১৬৭ 

সন্ধি পাচ প্রকার-ন্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন- 
সন্ধি, প্ররুতিসন্ধি, অনম্বারসন্ধি ও 

বিসর্গ সন্ধি ১৬৯ . 



৬৫২. 

বিষয় 

মন্ধিযোগ্যস্থল নির্দেশ--একপদে, ধাতৃ- 

পসগেঁ। সমাসে ইত্যাদি ১৬৮ 

সন্ধি বৈভাষিক-_বাক্যে বা সথত্রে ১৬৮ 

সন্ধ্যকরণ এবং সন্ধ্যকরণং শিল্বুদ্ধি- 

বৈশপ্ভার্থম না ১৪৬, ১৪৮ ১৬৮ 

সন্ধ্যভাব 

সন্ধ্যাবধূং গৃহ করেণ ভামুঃ, পাঁণিনি 

কবির প্রয়োগ কিন্ত পাণিনি সুত্র 

কারের সমাসেহনঞ পূর্বে ক্তে। 

_ ল্যপ* সৃত্রাঙ্ছমারে 'গৃহীত্বা' পদই 

১৪৬, ১৪৮ ১৬৮ 

. স্থসাধু | ১৪৫ 

£মন্লিকর্ষঃ সংহিতা+ প্রাচীন শাঁকটায়নীয় 

ল্ত্র এবং পাণিনীয় শ্বত্র-“পরঃ 

' সন্গিকর্ষঃ সংহিত। ৫৪০ 

সপ্তমী অর্থাৎ বিধিলিউ ৩৩৪ 

সপ্তমী তৎপুরুষ ১৯৭) ২১৫) ২২৯-৩১ 

সধুমীর অর্থ চারিগ্রকার ২৪৭ 

“সতম্যুপমান-"" বাতিক এবং “সপ্তমী! শব্দ 

ব্যধিকরণবন্ত্ীহির জ্ঞাপক ২১২ 

সপ্তবিভক্তি ১৩১-৩৫ 

সপ্তশতী গ্লোক ৩৫৪ 

সপ্তসমাসবাদী এবং উপপদ সমাস ১৯৬ 

সপ্তসিন্ধবঃ,মান্ত্রিকগ্রয়োগ এবং তাহাতে 

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাভেদ ১৩১৭৫ 

সপ্তনোত। গঙ্গা ১৩৫ 

“স ভগবঃ কন্মিন্ প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতি ৫৫৫ 

“সমং তু তত্র দর্শনম্চ জৈমিনি সুত্র ১৭ 

সময়াদীনাং কর্মপ্রবচনীয়ত্ম্ আপিশলি- 

হত 

সমর্থ) পদবিধিং পাণিনিস্থত্, “নাম়াং 

৫২১ 

টিটি ইতিহাস 

গা | বিষয় এ 
সমাসো যুক্তার্থ:১ কাতন্ত্নত্রঃ “সমাস- 

শ্চা্ঘয়ে নায়াম, সারম্বতন্থত্রঃ এবং 

এই প্রসঙ্গে ভাগবৃত্তিকার বিমলমতির 

“বিশেষ্য বিশেষেণ মিলিতং যুক্ত- 

মুচ্যতে ।..** ইত্যাদি শ্লোক 

মর্থানাং সমাস সৌপন্স্থত্ 
সমবায় ( সম্বন্ধ ) 

'সমসনং সমাসঃ সংক্ষেপ ইতি যাঁবং, 
লৌকিকোক্তি 

£সমন্যন্তে দ্বিতীয়া. চানুসুত্ ২১৩ 

সমাথ্যা দ্বিবিধ_বৈদিকী ও লৌকিকী ৪৬ 

'সমানঃ সবর্ণে দীর্থী ভবতি পরশ্চ লোপম? 
কাতত্ত্রহত্র এবং খক্প্রাতিশাখ্যের 

স্ত্র--“সমানাক্ষরে সম্থানে দীর্ঘমেক- 
মুভে স্বরম্ *-” ইত্যাদি ৩৫৬-৭ 

'সমানমিতরং জ্যোতিষ্টোমেন” ইত্যাদি 
মশক-প্রয়োগ পাণিনিপূর্ববর্তী 

সমানাধিকরণ প্দ এবং অসমানাধিকরণ- 

পদ বা! ষষ্ট্যর্থ সন্বন্ধবাঁচক পদ 

দেমানাধিকরণাধিকাঁরে শীকপার্থিবাধীনা- 

মুপসংখ্যানমুত্তরপদলোপশ্চ” বাঁণ্তিক ২৪৩ 

পমায়াসিযু বেঁদং বেদাঙ্গানি ৮” যাক্কোক্তি 

এবং বেদাঙ্গা্দির বিভাগ 

সমাস ১৩৯১ ১৭৯-২৪৬১ ৩৪৫১ ৩৫৮? ৩৬২ ও 

সমাস__ছিবিধ ১৮৮৯০ ) ভ্রিবিধ ১৯৭) 

চতুর্বিধ ১৯১) পঞ্চবিধ ১৯২ "'ঃ 

ড় বিধ ১৮৭১ ১৯৩) সপ্তবিধ ১৯৬") 
অগ্লাবিংশতিবিধ ১৮৭) ১৯৬" 

“সমাস” স্থলে খকৃতন্ত্রের “মাস” সংজ্ঞা 

সমাস” স্থলে জৈনেন্্রের ও মুগ্ধবোধের “স' 

১৭৯ 

১৭৯ 

২৪৭ 

১৭৯ 

৬২-৩ 

১৮১ 

১৬৪ 

৩৬৭ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিত শবনূত্বাকযাদির 
৬৫৩ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পা 
সংজ্ঞা এবং দেবনন্দীর প্রতি  দমুদ্রঃ কুত্ডিকা, বৃ 

কৌমারদের কটাক্ষ টাই ূ 'শমুদ্রান্রাদ্ ঘঃ' পাণিনিস্ত্ ১৩৯১ ৪৯৯ 

সমাসচত্ষট্যবাদী ১৯২ জম্পদানং তদেব স্তাৎ... চান. ৩০০ 
'নমাসত্রিত্বপক্ষে _কচিন্লিত্যঃ কচিদ্ধিকল্ঃ. | সম্প্রদান বা সম্তদানত্ ২৯৯-৩০৮ 

কচিন্ন স্যাৎ ১৯০ ; সম্প্রসারণ €৭৬ 

মমাসনিষেধ বা সমাসপ্রতিষেধ ১৮২, ২২৪ সন্বন্ধ ১৩৯১ ১৭৯) ২৪৭১ ২?৫-৬ 

২২৫ (10259110 ) ূ  “সন্বন্ধঃ কারকেভ্যোহন্ঃ এবং “সম্বন্ধ 

সমাস প্রয়োজন ১৮৩ কারক নহে? ২৫৫-৫৬ 

'মাসবচনমুদ্দেশঃ, বিস্তরবচনং তু নির্দেশ: সঙ্বন্ধজ্ঞানে সহস্ধিদ্বয়ের জ্ঞান ১৮১ 

৩৮৭১ ৪৬৪ সম্বন্ধবিগমোহপায়ঃ ৩০৮ 

সমাঁসবৃত্তি ১৮১ ! সঙ্বন্ধসামান্টে যা ৩০৩ 

“সমাস শ্চায়ে নায়াম্ত সারস্বত কত্র এবং. “ধন্য কারকতং নাস্তি ক্রিয়ানোগা- 
নায়াং সমাসো ক্তার্থঃ, কাতন্্- : ভাঁবাৎ নৈয়ায়িকোঞ্তি ২৫৫ 

সুত্র ১৭৯ : “নন্বন্ধো দ্বিবিপঃ ম্থৃতঃ এবং “ন্বন্ধ: ম 

সমাসশক্তিবাঁদী ও ব্যপেক্ষাবাদী ১৮৬ | চতুব্বিধঃ” ২৪৭ 

'সমাসান্তগতানাঁং বা রাঁজাদীনামদন্ততা' সনৃদ্ধি ৯৪ 

কলাপসৃত্র ৩৫৭ | সম্বোধন ২৪৬) ২৪৯১ ২৮৭) ৩৪৪) ৪8৪ 

মাসান্তবিধিরনিত্যঃ পরিভাষা ৩৬৮ ; মেস্বোধনং গ্রকৃত্যর্থং প্রতি বিশেযম্, ক্রিমাং 
সমাসাভাব অর্থাৎ “কিচিন্ন স্যাঁৎ, ১৯০ প্রতি বিশেনণম্ঃ ২৮৭ 

সমাসার্থ ২০৭ | “সন্বোধনপদং যচ্চ তত ক্রিযায়া বিশেষণম্? 

'মমাসেহনএ পূর্বের কে] ল্যপত পা স্তর ৩৪৫ ! বাকাপদীয় প্রমাণ ২৮৭ 

সমাহার ১৯৭-৯ | “সদ্বোধনে তৃশনস স্নিক্মপম্ঃ ব্যাত্রভূতিবচন ৪৪৪ 

সমাহার দ্ন্দ-দ্বিপদ বা বহুপদ ১৯৭ | সম্ভব প্রমাণ ১০১-২ 

সমাহার দ্বিগু ২৪৫ | €সম্ভবে ব্যভিচারে চ বিশেষণমর্থবৎঃ 

সমাহার সংজ্ঞা ও সমাহার সুত্র ৪৮১ পরিভাষা ৩৭৪ 

সমুচ্চয় ও অগ্বাচয় ১৯৭-৮ ূ “সম্তাব্যনিষেধনিবর্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ 

সমুচ্য় ও তাহার লক্ষণ ১৯৮ | বামনীয় কাব্যালংকারশ্থত্র এবং 

'সমুচ্চয়াদ্থাচয়য়ে! দ্বন্দো! নাস্তি' প্রয়োগ- লৌকিকোক্তি “দন টা 
বত্বমালা সুত্র ১৯৯ গ্যোতয়তঃ 

'পুদায়ে হি বৃত্তাঃ শক! অবয়বেঘপি | "সম্যক প্রদীয়তে ঘারে তৎ সম্প্াদীনগিত্য- 

বর্তন্তে টায় ২৩২; দ্বর্থসংজ্ঞা ৩০৪ 



৬৫৪ 

বিষয় ৃষ্ঠা | বিষয় 

“সরূপৈকশেষ” এবং 'বিরপৈকশেষ ২০১ | দর্ধো! হি ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেনাভিব্যাপ্তঃ 

সন্ধপোঁপলক্ষিত বন্ুত্রীহি ১৯৭ সুযেণোক্তি ২৫৩) ২৮৫ 

সিং, এবং 'ঘ্বত? ৫৫০-১ ! “স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাঁকী ন রমতে 

£সপিষো জানীতে”_ করণ শেষের উদাহরণ২৫৬ ) সূ দ্বিতীয় মৈচ্ছ' শ্রুতি ৪৭১ 
সপিষো জ্ঞানম্ত এবং 'প্রতিপদবিধাঁনা চা ! দব্যষ্ঠা দক্ষিণস্থ শ্চ' ইতি ত্রিকাগুপাঠাদ 

ষী ন সমস্যতে” বার্তিক ২২৪ |]  ভাঁষায়াং সাঁধুরিতি বিনীতকীন্তি:, 84৪ 
'সপিষোহপি স্যাঁথ বাক “অপি শব “সহ্ত্রবৃত্তর্২ পদং মহার্ং সসংগ্রহং 

পাঁণিনিমতে কর্প্রবচনীয় কিন্তু 

গাগ্যমতে সংসর্গার্থক উপসর্গ 

“সর্বব এব দৃষ্প্রবাদা উপলভ্যন্তে” যাস্কোক্তি৫৫৪ 

“সর্ব এব ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেন ব্যাপ্তঃঃ ' 

“সর্ধবং চৈতদেব ব্যাখ্যানং ভগবতঃ পাঁণিনেঃ 

৩৪৮ 

২৮৫ 

স্পৃশতি” মন্ভাযোক্তি ৯০ 

 সসর্ঝং সুত্রে প্রতিষ্টিতম্ ৩৫৪ 

সর্বকারকাঁণাং ধাত্বর্থেহঘ্বয়ঃ, ২৫২ 

সর্বত্র শীকল্যন্য” পাণিনিমৃত্ ৫৩১ 

'সর্ধধাতুভ্যো! মনিন্ঃ ভোঁজরাজীয় স্তর ৫৭১ 
সর্বনাম ৩৪০-৪১ 

সর্ববনামস্থান” পাঁণিনীয়সংজ্ঞাই কাঁতস্ত্রের 
“ুট” ] ৩৭৯ 

সর্ধবপদপ্রধান সমাস ১৯২-৩ 

“সর্ব্ব-পদার্থ-প্রধানো দ্বন্দ, ১৯৭ 

“সর্ব-পরদার্থাপ্রধানো বন্থত্রীহিঃ, ১৯২: 

সর্বববেদপারিষদং হীদং শান্ত্রম (ব্যাকরণম্) 

১৬৪ 
'সর্বন্মিন কাল উপাদয়ঃ, সারস্বতোক্তি ৫৭২ 
সর্ববাদি এবং সর্বাদিগণের পাঠ ৩৪১১৫ ২২-২৩ 

“সর্ববান্তে প্রচয়ঃ স্বতঃ+ শিক্ষাশীস্ত্রীয় বচন ৯২ 

*মর্ষ্ গত্যর্থধাতব: গ্রাপ্তযর্থা জানার্থা "৮ ৩৭৩ 

“সর্কো ঘন্দো বিভাষৈকবদ্ ভবতি? পরিভাষা ৩৬৭ 

সিধ্যতি বৈ কগীন্দ্রঃ, রামায়ণোক্তি ৫২৮ 
সহ স্পা 

'সহন্রব্ম। সাঁমবেদ:? ভাস্বোক্তি ১১৬ 

“সাক্ষাৎকতধর্মীণ খষয়?” যাঁস্কোক্তি ৪৮ 

'সাক্ষাৎ সাদৃশ্ঠগ্রাহকশাস্ত্রত্বমতিদেশ- 
সত্রত্ম্ঃ 

“সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং বস্ত যোহভিধত্তে ম 
বাচকঃ, 

'সাক্ষা দিতরব্যাবর্ভকশাস্ত্ব নিয়মসত্রত্বম্ঠ ৩৭৮ 

১৯১ 

৩৭৪ 

৩৫১ 

'সাঞ্কাশ্টকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভি- 
রূপতরাঃ ২৯৪) ৩২৩ 

সাক্কেতিক ১৩, ৫৪৭) ৫৫০) ৫৬৯ 

'সাঙ্গেন চ সমাগমে” প্রাচীন শাকটায়নীয় 
সুত্র এবং “তেনেদমিতি সরূপে ও 
'অন্তেষামপি দৃশ্যতে' পা হ্ত্রদ্বয 

সাধকতমং করণম্, পাণিনিন্ত্র এবং 

“তমপ ও প্রত্যয়ের তাৎপর্য্যবিশেষ ও 
করণের প্রকর্ষবিচাঁর ৩২১৪ ২৯৪ 

'সাঁধনব্যবহাঁর শ বুদ্ধ্যবস্থানিবন্ধনঃঃ বৌদ্ধ- 
গ্রমাণ ২৬৪ 

সাধনায়ত্বত্বাৎ ক্রিয়ায়াঁ:” দৌর্গবৃতযক্তি 

এবং তদ্ব্যাখ্যায় দৌর্গ টাকা-__পূর্বং 
ধাতু: সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাছুপসর্গে- 

ণেতি স্তায্য পক্ষঃ 

৩৫৬ 

৩৫ ০ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত শব্সূত্রবাক্যাদির সূলী 

বিষয় পৃষ্ঠ 
সাধারণ কর্ধারয় ২৪১ 

সাধুশব্বের জ্ঞান ও প্রয়োগ ৪৯) ৭৩১ ৭৮ 

৮৩-৪১ ১২৪ 

সাধ্যতাবস্থা ও সিদ্ধতাবস্থা (ক্রিয়ার) 
২৭৪১ ৫৪8৪8 

সাপেক্ষতাবাদ ও সাপেক্ষত ৩১১১ ১৮০ 

সাপেক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমাসঃঃ 
লৌকিকোক্তি এবং ভৎসম্বন্ধে তাস্ত- 

কারীয় প্রমাণ_-“ত্র গমকে! ভবতি, 
ভবতি তত্র বৃত্তিঃ'" ? ইত্যাদি ১৮১ 

সাপেক্ষপদসন্বন্ধীয় সমাসপ্রাতিষেধ ১৮২ 

সামর্থ্য ছ্বিবিধ_ ব্যপেক্ষালক্ষণ এবং 
একার্ঘীভাব লক্ষণ ১৭৯ 

সামবেদ ( সহন্ববত্ম] ) ১১৬ 

সামানাধিকরণ্য ২০৭১ ২৩৮ 

সামন্ত কর্ধারয় ১৯৭১ ২৪৪ : 

'সামান্তপ্রাপ্তন্ত বিশেষাবধারণং নিয়মঃঃ 
অভিযুক্তোক্তি ৩৭৮ 

সামান্যবিধি ও বিশেষবিধি ৩৭৫) ৩৭৯ 

“সামান্তবিশেষবল্লক্ষণং প্রবন্ত্যম্ঃ ভাস্কোক্তি ৩৬১ 

'সামান্তাতিদেশে বিশেষানতিদেশঃ? 

পরিভাষা 

সামীপিক আধার ও সামীপ্যক অধিকরণ 

৩৭০ 

১৩০, ২৫০১ ৩২৯) ৩৩০ 

সামীপ্য বর্তমান ৩৩৭ 

'সারম্বতীম্ যাজ্জিকোক্তি এবং তাহাতে 
ব্যাকরণের প্রয়োজন নিরূপণ ১২৫ 

সাবকাশক ও নিরবকাঁশক বিধি ৩৭৫ 

সিংহাবলোকনন্তায় ও লিংহদৃষি ৩৮৩ 

সিংহাবলোকিত অধিকার ৩৮২ 
'সিংহে বর্ণবিপধ্যয়ঃ বা *সিংহো বর্ণ, 

বিপর্ধ্যয়াৎ» ২০১ ১৮ 

৬৫৫ 

| রি 

৷ গসিচো যঙি” প্রয়োগরত্বমালা সুত্র ৩৫৪ 
ৃ “দিদ্ধং তু কুলাখ্যাত্যো লোকে গোত্রাভি- 

মতাভ্যঃ* ভারদ্বাজীয় বান্তিক এবং 

'গোত্রাবয়বাৎ, পাণিনি সুত্র ৫৩৫ 

সিদ্ধতাবস্থা ও সাধ্যতাবস্থা (ক্রিয়ার) 
২৭৪১ ৫৪৪ 

“সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ ব্যাড়ীয়সংগ্রহের 

প্রথমে ও বান্তিক পাঠের গ্রারস্তে 

“সদ্ধিঃ স্তাদ্বাদাল্লে।কাৎ” হৈমসথত্রদবয় 

“সিদ্ধিরনুক্তানাং বড়েঃ, এন্দ্রচঞতঞ এবং 

|. 'লোকৌপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ কাত 

|. সুত্র ও এসিদ্িঃ স্যাদবাদাল্লোকাৎ, 

হৈমসত্র 

“সিদ্ধে সত্যারস্তে বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকাঁয় 

ূ বিকল্পায় বা' এবং “সিদ্ধে সত্যারস্তো 

নিয়মার্থ পরিভাষা 

“সিদ্ধো বর্ণসমায়ায়ঃ কৌমারগত্র কিন্তু 

৫২৯ 

১৯১ 

৪৫০১ ৪৯৪ 

৩৬১১ ৩৭৩১ ৩৭৯ 

ূ প্রাত্িকমতে উহা এন্ড সুত্র ৩৮৫১ ৪৯১ 

ম্থদেবো অপি” এবং ব্যাকরণের গ্রয়োজন 

শিরূপণ ১৩১-৩ 
| ৃ 
। £মুধাতুরকঙ, চ" পাণিনি স্তর ও তদুপরি 

ভাস্তবার্তিক এবং জৈনশাকটায়নীয় 

তর 
৷ স্ুধাতৃব্যাসয়োঃ' বাঠিক 

৷ “নুধাতৃব্যাসবরুড়নি মাঁদচ গুালবিষ্বস্তা কঙড? 

জৈনশাকটায়নীয় সুত্র 

“মুধাতৃব্যানবরুড়নিষাদচগ্ডাল-বিষ্বানামিতি 

| বক্তব্যম্ঃ ভাস্বোক্তি 

স্থপাং__ তিওঃ ধাতুনা, নায়াঃ স্থপাঁ ১৯১৬ 

“সুপ তিঙন্তং পদম্! ১৭৮) ২৪৬ 

৫৮০৯ 

৫৮৯ 

৫৮৯ 

৫৮৪৯ 



৬৫৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃ 
“মুপ্তোহহং কিং বিলাপ” এবং কৃতকার্যের | সুত্রে লোক বা ঙ্লোকাংশ ৩৫৬ 

অন্মরণ হেতু পরোক্ষতা ৩৩৭ ; হিপেন সর্পিষা লবণেন পাঁণিন! ওদনং 
সুপস্থপা ১৮৯১১৯১১ ২২৪ ভূঙ.ক্তে' বাক্যে করণপ্রকর্ষের বিচার ২৯৪ 
স্ববস্তনামপ্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুবিশেষ ১৭৮ | শর্ট এবং, শৃর্ষি ১৩৪) ১৩৬-৭ 
স্বস্তপদ ও সুবস্তপদের প্ররুতি ১৭৮ | হুম্মী হু্মির আকারভেদ ( ৪7190) ১৩৬ 
ন্থবন্তপ্রতিরপক অব্যয় বানিপাত ১৪৮-৯ | সুম্ম্যম্ ১৩৬ 
সুত্র ৫৪) ৩৫৪১ ৩৮৫) ৩৮৭১ ৩৯০, ৪০২) ৫৬৯ | হুর্য্যের সপ্তাশ্ব ৯৭ 

হুত্রং যোনিরিহার্থানাং সর্ঝং সথাত্রে গ্রতি- £সৈষ কর্ণে৷ মহাত্যাগী। ৬৫ 

ঠিতম্” ভাট্রোক্তি ৩৫৪ 

স্থত্র গগ্াত্সক বা পদ্যাত্মক ৩৫৪-৫ 

সুত্রনিষ্পন্ন বা সুত্রবূপে পঠিত পরিভাষা ৩৭২ 
সুত্রলক্ষণ ও সুত্রলক্ষণের নিয়ম ৩৫৭ 

সুত্রবিভাগ ৩৭০ 

সুত্রাস্তরলক্ষিত কর্ম ৬ 

 শ্থি্রার্থে বিবরণং বৃত্তিঃ, কৌমারোঁক্তি ৩৯১ 
সুত্রে অসমস্ততাঁদোষ ভ্রমনিবাঁরণের জন্য ৩৫৯ 

নুত্রে আরও নানাবিধ দোঁষ ৩৫৯-৬০ 

সুত্রে উপপদ বলিবার পর ধাতুর উল্লেখ ৩৫৬ 

সুত্রেতর বচণনিষ্পন্ন পরিভাষা ৩৭২ 

সুত্রে পদব্যবস্থার নিয়ম ৩৫৮ 

সুত্রে পুনরুক্ততাদোষ ৩৫৯ 

সত্রের উপর নানাবিধ ব্যাখ্যান গ্রন্থ ৩৮৬ 

সুত্রের ব্যাথ্যা ষড়[বিধ ৩৮৭ 
“হুত্রে লিঙ্গং সংখ্যা কাঁলশ্চাতন্ত্রাণি ৩৬১১ ৩৬৯ 

'স্থত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রঃ ৩৬৯ 
নুত্রে লিঙ্গবচনাগ্ঠগ্রামাণ্যমবিবক্ষাতঃ) ৩৬৯ 

“ছাত্রেঘতৃষ্টং পদং সুত্রাস্তরাদঙ্ুবর্তনীয়ম” 
লৌকিকোক্তি ৩৬১ 

নুত্রেঘেব হি ততসর্ববং যদ বৃত্তো৷ যচ্চ 
বার্তিকে? কুমারিলোক্তি , ৩৫৪ 

ণসৈষ। পুরুষগন্হা, ন্ শাস্ত্রগহা, ১৫৩ 

“সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ, 8525 

“সোম” এবং ছুওম্” ৫৭৭ 

সৌত্রধাতু (৪২টা) ১৭৫) ৩৩৩ 

সৌত্রামণি যজ্ঞ ৭৩ 

“সৌনাগাঃ সুনাগাচাধ্যস্ত শিল্পাঃ, 88৫ 

সৌবর শাস্ত্র বা সৌবরসম্প্রদায় ৮৭, ৯১-২, ৪৮৬ 
স্তনকেশবততী স্ত্রী স্যাঁৎ, ৪৩০ 

'স্তনাদীনাং দ্বিত্বাবিষ্ট! জাতিঃ প্রায়েণ 
বামনীয় স্তর ১৫৯ 

'স্তনৌ” এবং জাত্যর্থে দ্বিবচন প্রয়োগ 
১৪৫-৬) ১৫৯ 

স্তন্বকর্ণয়ে! রমিজপোঃঃ পাণিনি সুত্র ৩৫৬ 

'স্তবীতি' পদ-_আপিশলিমতে বৈদিক 

কিন্ত পাঁণিনিমতে লৌকিক ৮০) ৮৩১৫২০ 

ত্তবে! দীর্ঘশ্চ ওণাদিক সুত্র ৫৭৬ 

'ন্তোকঃ পাঁকঃ ম্তাোকং করোতি? 

এবং “স্তোকং পাক) ২৮৬১২৮৫১২৮৬ 

“ন্তোকনঘা স্তনাভ্যাম্? ২১৪১ ২৮৬ 

্তোকানুস্তম্ ১৮৮ 

স্ত্যাণম্ ৪৩১ 

ভ্তিয়ামাদা” কাত স্্ ৪৩১-৩২ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস/স্থিত শবতরবাক্যাদির য্চী ৬৪৭ 

বিষয় পৃষ্টা | বিষয় পৃ 
রী ৪৩০ | ক্ফোটশক্তি ্ টি 

্রীতদ্ধিতেসত্ীপ্রত্যয়ের বিশেষবিধান. ১৭৭ ] 'স্মমা? এবং “মা স্ নি 
্ীত্ব-পারিভাষিক বা শাস্ত্রীয় ১৭৭, ৪২৯,  "স্বং রূপং শবশ্যাশব্দসংজ্ঞা গাণিনিস্থত্রটী 

৪৩২-৩১ ৫১৮ জৈনদের পরিভাঁষারূপে পঠিত. ৩৭২ 
্ীত্ং প্রত্যয়ার্থঃ প্ররুত্যর্থবিশেষণং বাঃ ১৭৭ : স্বকরণ এবং অন্ত করণ ২৯৮-৯ 
স্রীনপুংসক শব্দ ৪৩৩ | স্বরুতান্তঃ ৪৩১ 
স্্ীপুংসাধারণ শব্ধ ৪৩৩ ; স্বজন: এবং শ্বজন: ৫৬১ ১৫২ 
প্রত্যয় ৰ ১৭৭ : “ম্বতন্ত্রঃ কর্তা” পাণিনিহত্র ২৬৫ 
সীপ্ত্যয়ান্ত প্রকৃতি ছয় প্রকার ১৭৮ ; শ্বেতস্ত্রং ততপ্রয়ৌজকং চ কর্তৃ” হরিনামামুত- : 
শ্ত্রীভূমিকাশ্চ যঃ প্রাপুশ্ত্বারস্তস্ত সুত্র ২৬৫ 

বাচকাঃ, আভিধানিক প্রমাণ ৪৩০ | শ্বিমজ্ঞাতিধনাধ্যায়াম্, পাণিনীয় স্তর ৩৫৫ 
্ত্রীলিঙ্গ ৪৩৩ | “্থয়ং রাঁজন্ত ইতি শ্বরাঁঃ১ এবং “তত্র 
স্থান অর্থাৎ সন্নিধি বা ক্রম দ্বিবিধ-_পাঁঠ- চতু্দিশাদৌ স্বরাঃ” কাতত্নথত্র  ৩৫৯-৬+ 

সাদেশ্ট এবং অনুষ্ঠানমাদেশ্ঠ ৪৬ |স্বরু ৩৫৯ ৬৭)৪৯২ 
'্থানিবদাদেশোহনল্বিধো পাঁণিনিস্তর এবং : “স্বর উন্রসংজ্ঞা ( পাণিনীয় অচ) ৪৯২" 

শষকৌত্তভে উহার আঁতিদেশিক বিবরণ স্বর পাণিনিনয়ে বা সৌবরশাস্মতে ১৩২টী ৯২ 
৩৭১১ ৩৭৯ | “স্বর” স্থলে “র? সংজ্ঞা ও খকৃতন্ত্রবযাকরণ ৩৬২ 

'স্থানেইস্তরতম+” পাঁণিনিত্র ৩৭ : স্বরসংস্কারতত্ব এবং ঘাক্বোক্ত -ম্বরসংস্কারো। 
স্থালী পচতি, স্থাল্যাঁং পচতি, এবং স্থাল্যা পদের ব্যাখ্যা ৫৪৮) ৫৬২ 

পচতি' ও বিবক্ষাভেদ : ৩১১-৩২ | শ্বেরসংস্কারাভ্যাং যুক্ত: শ্ঃ কচিদর্থে সাধু: 
স্থিতশব | ১০ কচিদসাধুঃ? | ৫৬২ 

£ুণ। এবং দরশয়া ১৩৪১ ৫৫১-২ | স্বরাদি আকুতিগণ ৩৪২ 

স্টণানিখনন ভ্তাঁয় " ২৩ : 'স্বরাদিনিপাতমব্যযম্ণ পাঁৎ হ্ত্র ৩৪২, ৩৪৪ 
ছুপৃষতীমান্সিবারুণীমনডাহীমালভেত' ৫৪: স্বরাপরাধ * ও তাহার ফল তা 
সথের-প্রকাশনে জৈনশাকটায়নীয় সত্র ৫৯১ 
'শ্বাতাঙগলিপ্ত:__বিশেষকর্মধারয় ২৪৪ 
ক্ফোঁট ১১-১৩, ২১-ই৪ ২৭১৩০) ৩২-৩১ ৫০৮-৯ 

ক্ষোটত্বম্থপ্রকাশত্বম্ ৫০৯ 
ক্ফোটপদার্থ আস্তর প্রণব : ২৮ 
স্ফোটবাদ ৭. ১৫১ ১৭ 

৮৩ 

শী শট টিিশীি ০5 

'স্বরিতঞ্চিতঃ কত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' 

পিপি 

* ম্বরদোষ লইয়া ভাঙতে শ্বত হইয়াছে-_“গ্রশ্থং 

নিরন্তমবিলম্িতং নির্ঠতমন্ঘকৃতং ম[তমখো বিকম্পিতষ্ 

সংদষ্টমেনীকৃতমর্ধকং দ্রতং বিকীর্ণমেতা: শ্বরগ্গোষতাবনা;1 

10161170770 ৬০11. 013, 



৯৫৮. 

পাঁণিনিহত্র ও প্রাচীনকালে ইহার “ম্বে মহিন্নিঃ শ্রুতি ৫৫৫ 
ব্যত্যয় ৬৪ | ছওম” এবং “সোম ৫৭৭ 

গ্বরিতেনাধিকার+১ পাঁণিনিহুত্র ৩৭২ : হকাঁরপাঠ এবং প্রত্যাহার স্তর ৪৭৫১ ৪৮০-১ 
ঘ্যরূপং জাত্যাত্বকমসাধারণরূপং যথ! হযবরট্ ৪৭২ 

ডিখস্ত ডিখত্ম্ ২৫২ : হিয়াদীনামসঈংযুক্তলাস্তীনামন্তঃ পূর্বং বা? 
দ্বসংজ। ০৮৫ ফিটুস্ত্র ৪৮৬ 

গ্ন্রাদয়$ এবং ঃস্বত্রাদীনাঁং চ* কাতত্্র- “হুরতে গঁততাচ্ছীল্যে সারম্বত হুত্রা ৩৫৫ 

ত্র ৪১৫ : “হরতে দুরঁতিনাঁথয়োঃ পশো” পাণিনি্থত্র৩৫৫-৬ 
গ্বাগতাদীনাং চ' পাণিনিহ্তত্র এবং হল্ ও হল্বর্ণ ৪৭৩,৪৭৫ 

. স্বাগতাদিগণে ব্যাঁড়ির পিতা ব্যড়ের | ্ধস্ত্যম” পাখিনীয়স্ত্র সিংহাঁবলোকন- 
নামোল্লেখ ৫২৭ অধিকারের উদাহরণ ৩৮৪ 

ন্বাদয়ঃ পঞ্চপাগ্তবাঃ১ হরিনামামূতম্ত্র ৩৫৫ | €হলাদৌ কারনাঁয়ি চ? ক্রমদীশ্বরীয় স্তর ৩৫৫ 

স্বাধ্যায় এবং স্বাধ্যায়কাল ৩-৮ ১৩৮, ৩৬২ | ছিপিজ ভ্যামীয়ায়োরাদেঃ*ক্রমদীশ্বরীয় স্তর ৫০৭ 
থ্যাধ্যায়গ্রবচনাভ্যাং ন* প্রমদিতব্যম্চঠ ৭ 

এস্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ,বাক্যে ব্যাকরণাদি- 

ষড়পাঠের উপপত্তি 

স্বার্থবা জাতি ৯) ১৭০১ 8৪৭) ৫২৮ 

্বার্থবাদী বা জাতিবাদী বাজপ্যায়ন ও 

দ্রব্যবাদী বা ব্যক্তিবাদী ব্যাড়ি ৯ 
১৭*১ ৫২৮) স্বার্থ-দ্রব্যবাদী.পাঁণিনি 

৯, ৫২৮) স্বার্থ-দ্রব্য-লিঙ্গ বাদী 

কাত্যায়ন ও শ্রীপতিদত্ত, স্বার্থ-দ্রব্য- 

লিঙ্গ-সংখ্যাবাদী ব্যাত্রপাৎ ও কৈয়ট 

৯১ ৫২৮) শ্বার্থ-দ্রব্য-লিঙ্গ-সংখ্যা- 

কর্মবাদী পতঞ্জলি ও কবিরাজমতে 

৩-৪ 

হুর্গসিংহাঁদি ্ ৯) ১৭৪, ৫২৮ 

শ্বার্ধিক তদ্দিতপ্রত্যয় ১৭৭ 

স্বার্থে পিচ, ১৭৭ 

ঘ্ঘার্থে তুল্যাধিকরণসমাঁসঃ কর্মমধারয়ঃ+ 

প্রয়োগরত্বমালা হুত্ ৩৫৫ 

ছিলো যমাং যমি লোৌপঃ” পাঁণিনিস্ত্র এবং 

“যম্ঃ প্রত্যাহারসংজা 

“হলঃ পাণিনিম্থত্র এবং “হল্” প্রত্যাহার- 

সংজ্ঞা 

হশি ৮ পাঁণিনিস্থত্র এবং হুশ প্রত্যাহার- 

৪৭৮ 

৪৭৯ 

সংজ্ঞা ৪৭৮ 

| হসিমৃখ্রিথামিদ'".) উপাদিক হ্ুত্র এবং 
“তিতুত্রতথসিন্থসরকসেষু চ+ পাঁণিনি- 
সুত্র ৫৬৬ 

হম্তাভ্যাং দশশাথাভ্যাং জিহবা বাঁচঃ 

পুরোগবী+ খন্মস্ত্ ৫৬৭ 
ছত্তেন ফলং গৃহ্বাতি? বাক্যে ছস্তেন” পদের 

করণত্ববিচার ২৯৭ 

'হিষ্কার-_সামগ্রন্তারবিশেষ ১৩২ 
“হিন্দোল, ধাতু ৩৩৩ 

হাক্রোরন্তরন্তাম্ পাপিনিম্থত্র এবং হ- 
. ক্ছোর্বা” চাত্্ন্থত্র ও তথাকথিত 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস+স্থিত শবসূতরবাক্যাদির স্চী ৬৫৪ 

ব্ষিয় পৃষ্ঠা | বিষয় ঠা 
আপিশলীয় গ্লোক--“গত্যর্থাদিযু'..ঃ 'হো বস্, মুগ্ধবোধহত্র এবং হুকারো ঝস্- 
ইত্যাদি ৫২৪-৫ সংজঃ শ্যাং, ( উহার বৃত্তি) ৪৮১ 

ছাক্রোর্ববা* চান্্রন্থত্র ৫২৫ | হোত্রীয়া বাঁক ১৩২ 
'ক্রো বে্তি প্রপঞ্চার্থমূ' পুরুযোত্বমোক্তি ৫২৪ | “হোরা স্বোর প্রাচীনশীকটায়নীয় শৃত্র 
হাদয় শব্ের ব্যুৎপত্তি (শীতপথমতে) ৫৫৮ এবং 'রোহচ্হোহম্বস্ুবরূপরাত্রি- 
দি ত্রদ্ধামৃতং পরম্* এবং বৈষয়িক রথস্তরে” অভিনবশাঁকটায়নীয় স্থন্ধ ও 

অধিকরণ ৩২৯ লুকারির? চান্দরসত্ ৫৩৭ 
হত ৩১, ২৯৬) ৩৩৬ | হান্তনী। অর্থাৎ পাণিনীয় 'লঙ১ ৩৩৪,৩৩৮ 
ছেতুকরণয়ে ভেঁদঃ, ২৯৬ । হুম্বস্বরিত হুম্বাস্থদাত্ত এবং হৃশ্বোদাত্ব. ৯১ 
'হেতৌ' চান্স ২৯৬ | ছুলাদিনী'__গঙ্গার বিতাগবিশেষ * ১৩৫ 
“হেতরর্থঃ পদের অর্থ ৩৮৭ 

“হেলয়ো হেলয়ং এবং ব্যাকরণের প্রয়োজন- 

নিরূপণ ৫৭৮ 

£হেহেপ্রয়োগে হৈহয়োঃ পাণিনিহ্থত্র এবং 

“সর্বন্য দে” পাঁণিনিস্ত্রতঃ পদের দ্বিত্ 

ও বাক্যের দ্বিত্বাভাব, কিন্তু লোকে 

ইহার ব্তিক্রম ৫৭-৮ 

* গঙ্গার হল[দিনী পাবনী নলিনী সুচক্ষুঃ এবং সীতাদি 

বিভাগ রামায়ণোক্ত। কিন্তু পৌরাণিকের| বলেন__ 

ভাগীরথী গোমতী চ কৃষণবেণী পিনাকিনী। 

অথণ্ড| চৈব কাবেরী পঞচগঙ্জা: প্রকীন্তিতাঃ॥ 



বিষয় | 
অকৃখিতৎ হরণ স্তোকং ভীতঃ স্তোকং স্থিতঃ। 
ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তন্পুংসকমব্যয়ম্॥ 

(পাণিনীয় কারিকা ) 
অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ 

পরধনে পরযোধিতি চ ম্পৃহা। 
ক | 

:* প্ররুতিসিদ্বমিদং হি ছুরাত্মনাম্ ॥ 
. ( তর্তৃহরির নীতিশতক ) 

অকারঃ স্ববর্ণাগ্রযঃ প্রকাশ: পরমেশ্বরঃ [ 

আগ্মস্্ে সংযোগাঁদহমিত্যেব জায়তে ॥ 

( নন্দিকেশ্বরের কাশিকা) 

অকাঁরে ব্রহ্মরূপঃ স্তান্িগুণঃ সর্বববস্তযু। 

চিৎকলামিং সমাশ্রিত্য জগজ্প উপীশ্বরঃ | 

৪১৩ 

৪৭০ 

(নন্দিকেশ্বরের কাঁশিকা ) ৪৬৯ 

অক্ষরাণামকারম্ত্ং ক্ফোটক্ত্ং বর্ণনংশ্রয়ঃ | 
(হরিবংশ ) ২৭ 

অঘোষমব্যঞ্জনমন্থরং চাপ্যতালুকঠোষ্- 
মনাসিকং চ। 

অরেখজাতং পরমুম্মবর্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে 
কথঞ্চিৎ ॥ (অমুতনাঁদ উপনিষণৎ্) ২৪, ৩০ 

অঙ্গানি বেদাশ্ত্বারে৷ মীমাংসা ন্ায়বিস্তরঃ | 
ধর্মশান্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা! হোতাশ্চতুর্দশ ॥ 

( বিষুপুরাণ ) 
অজ্ঞান-সম্তমস-মুৎ পরিমুষ্দৃষ্টি 

রাখ্যাতভূরিতরসাধুপদপ্রয়োগা | 
সেয়ং প্রদ্দীপকলিকেব নিবন্ধস্থতা 

তৈমী কৃতির্ভবতু বালবিবৌধবৃদ্ধী | 
( ভীমসেন ) 

অতশ্চ বেদমূলত্বে সত্যেবং গ্রতিপাদিতে। 
প্রয়োগোতপত্ত্যশান্ত্রত্বং যদুক্তং তদসৎ কৃতম্ ॥ 

( কুমারিলের তত্তরবান্তিক ) ৪৯ 

৪৮ 

৪০৬ 

২৭৮, ২৮৫ | 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত কতিপয় শ্লৌক 

গা বিষয় রর গ্্ 
অতিদেশোহসথবাদস্চ বিভাষা চ নিপাতনম্। 

এত জ্ঞাত! দশধ! সুত্রমুচ্যতে ॥ 
( অভিযধুক্তোক্তি 9). ৩৮১ 

অতো! বিগাঁনভূয়িষ্টাদ্ বিরুদ্ধান্লবর্জিতাং। 
নিষ্ঘলাচ্চ ব্যবগ্থানং শব্বানাং নান্ুশীসনাঁং॥ 
: (কুমারিলের তন্তবান্তিক ) ১৪২ 

অত্যন্তবলবস্তোহিপি পৌরজানপদা জনাঃ। 
দুর্ববলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্িবতিতৈ; ॥ 

( তন্ত্ববাণ্তিকে কুমারিল ) ৩০) 16১৫ 

অত্র সর্ব স্ত্েষু অন্ত্যবর্ণততুদিশম্। 

ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পণণিন্ঠাদীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ 

(নন্দিকেশ্বরের কাঁশিক] ) 

অথো ব্যাকরণং জাঁতং যচ্চ'ক্রবন্মণাহতম্। 

আপিশলং ততো জ্েয়ং যৎ পুরাঁপিশলিম্বৃতম্। 
(গ্রন্থকারীয় ক্লোক ) ৪৪৩১৫ ১৮-১৯ 

অনাগতমকিক্রান্তং বর্তমানমিতি ত্রয়ম্। 
সর্ধত্র চ গতি এাঁস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে | 

( মহাভাস্ত ) 
অনাগতে ন পতসি অতিক্রান্তে চ কাক ন। 
যদি সম্প্রতি পতসি 0 পতত্যযম্ ॥ 

( মহীভাঙ্ত ) ৩৩% 

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্বং যদক্ষরম্। 

বিবর্ততেত্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥ 
(হরিকারিক] ) ্ 

অনাশ্রিতে তু ব্যাপারে নিখিত্তং হেতুরিয়াতে। 

আশ্রিতাবধিভাবং তু লক্ষণে লক্ষণং বিছুঃ ॥ 
(হরিকারিকা ) ২৯৬ 

অনিরাকরণাৎ কর্ত,স্ত্যাগাঙ্গং কর্মপেগিহম্। : 

প্রেরণাুমতিভ্যাং বা লতে সম্পরদানতাম্। 
(হরিকারিকা ) ্ 

৪৬ 

৩৩৬ 



ব্যাকরণদর্পনের ইতিহাসাস্থিভ কতিপয় শ্লোক 

বিষ ষ্ঠ 
অনুমন্থনিরাকর্ত প্রেরকং ত্যাগকারণম্। 
বযাপ্যেনাপ্তং তদা তত্ত, সম্প্রদানং গ্রকীর্তিতম্। 
.(চাক্গুমথত্র ) ৩০৭ 
অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসম্তৎপুর£সরঃ | 

অহো৷ দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগম: ॥ 

_(আনন্দৰ্্ধনোক্ত কারিকা ) ৪২৫ 

অনুবাগ্মন্ক্তৈংব ন বিধেয়মুদ্রীরয়েখ। 

ন হদন্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি 
( কুমাঁরিলের তন্বার্তিক) ৪৮৪ 

অনুস্যতৈব ভেদাভ্যামেক! প্রখ্যোপজায়তে। 
তদা মহবিবক্ষাং তামাহু দ্ন্ৰৈকশেষয়োঃ ॥ 

( বাক্যপদীয়ের প্রবীর্ণকাণ্ড ) ২০০ 

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাস্থং ত্রয়শ্ বিধয়াখাম। 

সাম্প্রতকালং বাহ্ং ব্রিকালমাত্যন্তরং করুণম্। 

( ঈখরকুষ্ণের সাংখ্যকারিক] ) 
অস্তো নাম্ত্যপশব্বানমিতিহাসপুরাণয়োঃ | 

তথোভাভ্যাদিরূপাণাং হস্তিশিক্ষাদিকারিণাঁম্॥ 

২৯৭ 

( কুমীরিলের তন্ত্রবান্তিক )' টি 
অনথ্যবর্ণসমুস্ত'তা ধাঁতবঃ পরিকীর্তিতাঃ। 

( ধন্্রব্যাকরণ ) ৪৮৬) ৪৯০ | 
মন্বশ্চ পন্গুশ্চ দবৌ তে বনং প্রবিষ্টো। 

( অষ্টধাতু ) ৪৩১ 
মন্তত্রৈব প্রণীতায়াঃ রতত্নায়া ধর্মমসংহতেঃ। 
মন্ধত্্ কার্ম্যতঃ গ্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে ॥ 

(অধিকরণন্তায়মালাটীকাধৃত গ্রমীণ) ৩৮ 

অণত্যে কুৎসিতে মুছে মনোরৌতসর্গিকঃ স্থৃতঃ | 
পকারস্ত চ মৃর্ধনন্যেন সিধ্যতি মাপবঃ ॥ 

_ (ব্যাত্্রতৃত্ির শ্নোকবার্তিক ) 
অপাদানং সম্প্রদানং তথাধিকরণং স্বৃতম্। 

করণং কশ্মকর্তেতি কারকাণি বদস্তি ষটু॥ 
১ (বৈয়াকরণদের আভাণক) ২৫৮ 

২৬৮ 

৬৬১ 

বিষিয ৷ পৃষ্টা 

অপাদানসম্পরদানকরণাধারকর্দণাম্। 
কর্ত,শ্ান্টো তন্তন্দেহে পরমেকং প্রবর্ভতে । 
- »(ক্রমদীশ্বরীয় কারিকা ) 

অপাঁদানসশ্রদানকরণাধারকর্মণাম্। 

কর্তশ্োভযসম্প্রার্ধৌ পরমেব প্রবর্ততে | 
'( ভর্তুহরি ) ২৫৯ 

অপাদানা্দিকং কর্ত,ং শকাতে যস্য কর্মণঃ | 
হুহাঁদেঃ কর্মণাঁং মধ্যে তশ্যা প্রাধান্তমুচ্যতে ॥ 

( কৌমারদের 'আভাঁগক ) 

অপাযে যদুদামীনং চলং ব| যদি বাঁচলম্ ॥ 

ধবমেবাতদাবেশাত্তদপাদনমুচ্যতে ॥ 

(হরিকারিকা) 
পা 

২৫৯ 

২৯০ 

৩১২ 

অপার্থং ব্য।হতং চৈব পুনরুক্তং তথৈধ চ। 

তথা বিভিন্নসংগ্থানং যুক্তিহীনং বিধর্জয়েৎ॥ 
( বিষুধন্থোত্তর ) ৩৮৭ 

অপি ম|বং মঘং কুর্ম্যাচ্ছন্দোভঙ্গে ত্যজেদ্গিরম্। 

( ছন্দঃশাস্্রীর আভ।ণক ) 

অপ্যশিষ্টাঃ সত্রকৃতা সংজ্ঞা; সাধগিতুং মী: | 

সংজ্ঞায়ীং বর্তমানে চ কালেহর্থে স্যরণাদমঃ ॥ 

( পেরুস্থরি ) ৫৬৯ 

অপ্রাধান্তং বিধে ধর্ধ গ্রতিষেধে প্রধানতা। 

গ্রসজ্যপ্রতিষেধোহসৌ ক্রিয়া সহ ধত্র নএ7. | 

(কুমারিলের তন্ত্বার্তিকা ) ১ ২৩২ 

অপ্রাপ্তেঃ প্রাপণং চাপি গ্রার্ধে বারণমেব ঝ। 

অধিকার্থবিবক্ষা চ অ্রয়মেতক্লিপাতনাৎ ॥ 

( বৈয়াকরণদের আভাণক ) 

অবুধান্ প্রতি বৃত্তিং চ বর্ধন প্রক্সিতাম্। 

আহন্ুঃ পরার্ধবচনে ত্যাগাহাচ্চযপন্্র তাম্॥ 

(হরিকারিক1) 

৬১ 

৩৫৩ 

১৮৫ 



৬৬২ 

বিষয় 

অবুধান্ গ্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ গ্রতিপত্তয়ে। 
শব্দান্তরত্বাদত্যস্তং ভেদে! বাক্যসমাসয়োঃ ॥ 

( হরিকারিক] ) ১৮৪ 

অভিযুক্তরা যে যে বহশান্্রার্থবেদিনঃ | 

তে তে তত্র প্রযুঞ্লীরন স সোহথম্তবতো৷ ভবেৎ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) ১২৫ 

অমৃতা! গ্রসিদ্ধোৎসাঁবাগমে তেন সিঞ্চতি। 

ধাতৃনশেষশবাঁনাং বীজভৃতান্ মহামুনিঃ ॥ 

(পাধিনীয় কারিকা ) ১৩৫ 

অযাচিতে যজ্ঞশেষে নির্ববাণে চাপি স্ুন্দরে। 

অমৃতং বাঁরিণি প্রোক্তমতিষছযে চ বস্তনি ॥ * 

(ব্যাড়ির উৎপলিনী ) 

অর্থ, বিনাঁৎপি ধাতুক্তি বুুৎপত্ত্যাবপ্তকাঁৎ 

_.. কতা (প্রক্রিয়া সর্বন্য ) 
অর্থক্রিয়াকারিতয়! ভিন্না ব্যক্তয় এব হি। 

তা এব ব্যক্তয়ন্ত্যক্তভেদা জাতিরুদাহতা ॥ 

( মৌগ্ধবৌধসম্প্রদায়ের শ্লোক ) 

অর্থবন্বং ন চেজ্জাতং মুখ্যে ধন্য প্রয়োজনৈঃ | 

তন্তানুষঙ্গিকেঘাশা কুশকা শীবলশ্বিনী ॥ 

(কুমারিলের তন্বান্তিক ) 

অর্থন্থ বিনিবৃত্তত্বারুগাঁদি ন বিরুধ্যতে | 

একার্ধভাব এবাতঃ সমাসাথ্যো বিধীয়তে ॥ 

( ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় ) ১৮৭ 

অর্থান্ নিগণ্টযত্যন্মাদ্ নিঘ্ট, পরিকীর্তিতঃ। 

(ব্যাঁড়ির উৎপলিনী ) 
৪০৩ 

৫৩০ 

৫৮২ 

১৭৩ 

৫৬ 

* উৎপলিনীতে মহধি ব্যাড়ি 'আজ্যে চ ঘৃতম্ 

বলিবার পর এই প্লোকটি বলিয্লাছেদ। আজান 

স্থৃতির রটনা আছে-- 

“থৃতং বা বদি বা তৈলং পলো ব| দধিযাবকম্। 

জাল্যস্থানে নিবুক্তা নামাজাশকে। বিধীয়তে |" 

ব্যাকরণদর্শনের ই তাস 

পৃষ্ঠা | বিষয় 
ল্লাক্ষরমসন্দিপ্ধং সারবদ্ গৃঢ়নির্য়ম্। এ 

নির্দোষং হেতুমৎ তল্যং হুত্রমিত্যুচ্যতে বুধ: ॥ 

(বাঁররুচ গ্লোক ) 
অল্লাক্ষরমসন্দিপ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। 

অন্তোতমনবন্ং চ স্ুতরং স্ুাত্রবিদো! বিদুঃ ॥ 

( বিষুধর্মোত্তর ) ৩৫৭, ৩৮৫ 

অবশ্যমেব সামান্তং বিশেষং প্রতি গচ্ছতি। 

গতমাত্রং চ তত্বেন বিশেষে স্থাপ্যতে ্রবম্। 

( কুমারিল ) 
অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নায়ো যে ন গ্লুতিং বু! 

কামং তেষু তু বিপ্রোষ্ঠ স্ত্ীঘিবায়মহং বদেৎ। 

( মনুসংহিতা ) ৮৫ 

অব্যক্তা হুক্তলেশোক্রসন্দিদ্বার্থপ্রকাঁশিকা:। 

পরিভাষা; প্রবষ্যান্তে দীপীভৃতাঃ সুনিশ্চিত; | 

( বৈগ্যশস্ত্রীয় শ্লোক) ৩৬ 

অশ্বমেবাধিরটঃ সরকশ্বমেবাসি বিস্বৃতঃ | 

(নাগাজ্জুন) 

অশ্বীরূ়াঃ কথং চাশান্ বিন্মরেঘুং সচেতনাঃ। 

(কুমারিল ) ১৪০ 

অষ্টকং ধাতুপাঠশ্চ গণপাঠম্তৈব চ। 

লিঙ্গান্বশীসনং শিক্ষা! পাঁণিনীয়! অমী ক্রমাং। 

(পাণিনীয় আভাণক ) ৪১৬ 

আন্টো যত প্রযুজ্যন্তে নানার্থেযু বিভক্তয়ঃ। 

তন্নাম কবর গ্রার্তেদে বচনলিঙয়ো; ॥ 

ইত্যাদি (নিরুক্তবৃতিতবত ক্লোক) ১" 

অগ্টৌ ব্যাকরণানি ঘট চ ভিষজাং''*'"' 

( ভাস্করাঁচার্যের লীলাবত্তী ) 

অসংস্কতাং গিরং যস্ত ভাষেতানাপদি ভিজ; । 

অপত্রংশীভিধারী স্ বর্জ্য: স্ান্ধব্যকব্যয়োঃ। 

( বৃহস্পতি ) 
১২ 

৩৫৭ 

৩৬১ 

১৪৫ 

9৩৫ 

৮ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত কতিপয় স্ৌৌক 
ৃষ্ঠা | বিষয় বিষয় 

অসন্দেহশ্চ বেদার্থে যদপুযক্তং প্রয়োৌজনম্। 
তদপ্যসদ যতো! নাম্মাৎ পদবাক্যার্থনির্ণয়ৌ ॥ 

( মীমাংসাঁবাত্তিক ) 

অসৌ গিরেঃ শীতলকন্দরস্থঃ 

পারাবতো মন্সথচাটুদক্ষঃ। 

ঘন্মালসাঙ্গীং মধুরাণি কৃজন্ 
সংবীজতে পক্ষপুটেন কান্তাম্। 

(পাণিনিকবির পাতালবিজয় ) ১৪৪ 

অশ্মান্ধাতোরিয়ং সংজ্ঞা সাধ্যেতি মুনিশাঁসনে। 
কিং কুর্মোহ্্থাস্থয়: কশ্চিল্নবশ্চে কৃতিনো বয়ম্। 

(প্রক্রিয়াসর্বস্ব ) ৫৮৩ 
অস্তাদীনাঁং তু কর্তৃত্বে তৈক্ষ্যার্দিকরণং বিদুঃ। 
তৈস্ক্যাদীনাং স্বতস্থত্ে দ্বেধাত্ম! ব্যবতিষ্ঠতে । 

(হরিকারিকা ) ২৯৯ 

আকাজ্কাযোগ্যতাসতিযুক্তং পদকদদ্বকম্ * 
( প্রয়োগরত্বমালাহথত্র ) ১৯৩ 

আকৃতিগ্রহণা জাতি গিঙ্গানাং চ ন সর্বভাঁক। 
সকদাখ্যাতনিগ্রণহা! গোত্রং চ চরণৈঃ সহ | 

( মহাভাস্ত ) 
আগমাদেশয়ো মধ্যে বলীয়ানাগমে! বিধিঃ 

( বৈয়াকরণদের আঁভাঁণক ) ৩৭৫ 
আগমোইম্ুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দনাৎ। 
আদেশস্ত প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্বাঁপকর্ষণাৎ ॥ 

(আপিশর্ীয়বচন) ২০১ ১৬৯১ ৩৭৬) ৫২৪ 
সপ ীটিও। 

৫€ 

8৪৭ 

৯ 

* সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ বলিয়াছেদ-__'বাক্যং সাদ 
যোগাতাকাজ্কসিযুক্তপদোচ্চযঠ। প্রয়োগরদ্নমালার 
ইত্রটা সাহিত্যদর্পণের অনুন্মর়ণমাত্র। 

1 ইহার পর কাতত্রবৃত্তিকার আরও একটা প্লোক বলিয়ছেন--'প্রাুংপত্িযিনাশাত্যাং ইতি ' ইত্যাদি । 
[তত মহাভান্ে শেষের স্লোকটা পাওয়া যায না। 

৬৬৩ 

আগমো যস্ত নির্দিষ্ট: প্রয়োজনবিবক্ষয়া। 
কর্মপাং নোচ্যতে তত্র কিং বেদাধ্যয়নং ফলম্ ॥ 

( মীমাংসাবাধ্তিক ) 
আত্মজন্তা! ভবেদিচ্ছা ইচ্ছজন্যা কৃতি ভবে । 
কৃতিজন্তা ভবেেষ্টা ক্রিয়া সৈব নিগগ্ঘতে। 

(কৌমারদের আভাণক ) 
আত্মনেপদমচিচ্ছস্তি পরশ্মৈপদিনঃ কচিৎ। 

( বৈয়াকরণদের উক্তি) ৬৪ 
আত্মনেপদসংপ্রাপ্তো পরশ্মৈ কুত্রচিদ্ ভবে । 

( বৈয়াকরণদের উক্তি) 
আদিত্য গ্রহনক্ষত্রপরিষ্পন্দমথাপরে । 
ভিন্নমাবৃত্তিভেদেন কালং কালবিদো বিছুঃ ॥ 

( মহাভাস্য) 
আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ গ্রত্যমস্ত বা। 

( বৈয়াকরণদের উক্তি) 
আদেশো নন্চু বক্ত,মাগ্য উচিত: 

শেষে কথং নিশ্মিত 
এঁদৌতাঁবিতি নির্ষ্িতেহপ্য ভিমতে 

ব্যাপ্তৈব বা কিং ফলম্। 
সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজরৃতে 

নির্বিদব সিদ্ধীপ্,না 
গ্রন্থারবিবধূপরি গ্রহবিধো 

বৃদ্ধি কৃতাদাবিয়ম্। 

(কোমাঁরদের শ্লোক) ৩৫৯, ৪৮৫ 
আধারভূতং ভূতানামন্নাদীনাং চ কারণম্। 

অক্নাদ্রেতস্ততো জীব; কারণত্বাল্লণীরিতম্ ॥ 

( নন্দিকেশ্বরের কাশিক। ) 
আধারক্্িবিধো জ্ঞেয়ঃ কটাকাশতিগাদিষু। 

নিমিততাদিপ্রভেদাচ্চ ষড়বিধ: কৈশ্চিদিস্তে | 
( সারম্বতদের কারিকা ) ২৫* 
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৬৬৪ _. ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 
বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় ঠা 

আপঃ পবিভ্রং পরমং পৃথিব্যা অন্ত: পবিত্র. | আহারনিন্রাীভয়মৈথুনং ৮ 
পরমং হি মন্ত্রাঃ | সামান্তমেতৎ পশুতি নররাণাম্। 

তেষাং চ পামর্গ যুযাঁং পবিভ্রং মহ্যয়ো | ধর্ম হি তেষামধিকো বিশেষে! 
ব্যাকরণং নিরান্ঃ ॥ ধর্দেণ হীনাঃ পণ্তভিঃ সমাঁন।; ॥ 

ক্কন্দপুরাণ) 8৪ ( পুষ্পদস্ত ) ১৫১ 

আঁপিশলং ততো| জ্ঞেয়ং যৎ পুরাঁপিশলিম্ৃতম্। ইচ্ছতি তাণুরিরন্তমকারং 

(গ্রন্থকারীয় শ্লোক) ৪৪৩) ৫১৯ প্রাবুড়ুশিক্শরদাঁং দরদশ্চ ॥ 

( ভাগুরীয় শ্লোক) ৫০০ 
আয়ং গৌরিতি যৎ হুতংসাঁপরাজী বাতা | ইড়ম্পতিং শাঁকপুণি; পর্জন্তামমী তু গালবঃ। 
তশম্মাৎ সা দেবতা তত্র হুর্যমেকে প্রচক্ষতে। (বৃহদ্দেবতায় শৌনক ) রর 

টি উন বি ইতরেতরযোগন্ত ভিন্নসংঘাঁভিধায়িনাম্। 
( শৌনকের বৃহদ্দেবত ৫ প্রত্যেকং চ সমুহোহসৌ সমুহিষু সমাপ্যতে। 

আমুত্বান্ ভব সৌম্যেতি বাঁচ্যোবিপ্রোহভিবাঁদনে: (বাক্যপদীয়ের গ্রকীর্ণকাও) ১৯৯ 
 অকারশ্চাস্ত নায়োহস্তে বাঁচাঃ পূর্ববাক্ষরঃ প্রুতঃ ॥| ইতশ্চ প্রীতিমানীশঃ পঞ্চবক্ত, স্ত্িলোচিনঃ। 

( মন্থুসংহিতা ) ৮৮ ; প্রসাঁদং কুরুতাদ্দেব ইতিহীসন্থ সিদ্ধয়ে 

আরস্তোৌহথাপি সনব্ধঃ ুত্ারথস্তদূবিশেষণম্। (গ্রন্থকারীয় মঙ্গলঙ্গোক ) ১ 

চোঁদকং পরিহাঁরশ্চব্যাঁ্যা স্ত্স্ত ড় বিধা ॥ | ইতিশ্রত্থা মহাদেব: সুত্রাণি গ্রদণৌ মুদা। 

(বিুধর্ম্োত্বর ) ৩৮৭ | সর্ধবর্ণময়ান্যেব (অ)ইউণাদি শুভানি বৈ। 
( ভবিষ্য পুরাণ ) ৪৮৭ 

আরাদপ্যুপকারিত্বে স্বাতনত্যং কর্ত,রুচ্যতে। ইতিহাসপুরাপাত্যাং বোঘুপর্হেৎ। 

(ভর্তৃহরির বাঁক্যপদীয়) -. ২৯৩ ( মহাভারত) পু ৯ 

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছে্ধনমিচ্ছেদক,তাঁশনাৎ। ; ইত্যক্তাস্তদর্ধে রুদ্রঃ পাঁণিনিঃ স্বগৃহং যযো। 

জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেদ মুক্তিমিচ্ছেজ জনার্দনাৎ ॥ | সুত্রপাঠং ধাতৃপাঠং গণপাঠং তখৈব চ। 

মা. ৪৬৫ | লিঙসথত্রং তথা কৃত! পরং নির্ববীপমাপ্তবান্। 

আবশ্তকত্বে নৈকত্রানাবস্ঠকতয়া পরে । ( ভবিষ্ব পুরাণ ) ৩৫৪) ৪০২) ৪৮1 

পদানাং যত্র সন্বন্ধঃ সৌঁৎঘ্বাচয় উদাহৃতঃ ॥ ইদমা্ং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্বণাম্। 

_ ( পুরুষোত্বসসম্প্রদায়ের ক্সোক ) ১৯৮ এ সপ ০০৫ 

আসরং ব্র্ষণন্তত্য তপসামূত্তমং তপঃ। উন্্রন্দ্রীিভিঃ শাৰৈ ধরুক্তং শবলক্ষণম্। 

প্রথমং ছন্দসসামঙ্গমাহু ব্যাকরণং বুধাঃ ॥ " তদিহাত্তি সমস্তং চ যরেহাত্তি ন তৎ কচিং| 

'. (হরিকারিকা) | ১৬১ ( সময়ন্ুন্দর হুরি ) 8৯৫ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস+স্থিত কতিপয় শ্লোক মী 

বিষয় ৃষ্ঠা | বিষয় ষ্ঠ 

ইন্রন্্ঃ কাঁশকৃতসাপিশলা শীকটায়ন:। উচ্চারিতং শেষমুখৈরশেষৈ- 

পাণিন্ঘমরজৈনেন্দরা জযন্ত্যষ্টাদিশীব্দিকাঃ | ব্যাথ্যামৃতং শব্ষমহাঁণবস্য। 
(কবিকল্পপ্রমে বৌপদেব) ৪৩৫১ ৪৯১, ৫০৩ । স্াঁসীকৃতং যেন জিনেন্ত্রকেণ 

ইন্্রাদয়োহপি যস্তান্তং ন যযুঃ শব্ববারিধেঃ | | তন্মৈ নমঃ শাফিকবন্দিতীয়॥ 

্রক্রিয়াং তন্য কৃত্নন্ত ক্ষমো বক্ত, নরঃ কথম্॥. (কাঁশিকা সম্প্রদায়ের গ্লোক) ৩৯৮ 

( অন্ুভূতিস্বরূপাচাধ্য ) ৪৯১ উজ্জহার ততঃ শব্দাঞ ছাস্ত্রতে! ভাগুরি মুনি; | 

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরম্বতি। ব্যাচকার তদা সর্ধং কর্ণন্দশ্চ মহাকবি; | 

( খগ্বেদ ) ৯২ (গ্রন্থকারীয় শ্লোক) ৪৪৩১ ৪৯৬) ৫২ 

ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাঁতানাঁং ন বিদ্যতে | উপাদয়োৎপরিমিতা যেষু সংখ্যা ন গমাতে। 

প্রয়োজনবশাদেতে নিপাত্যন্তে পদে পদে ॥ : প্রয়োগমন্ুুত্যাদ্ধা প্রযোক্তব্যা্ততন্ততঃ ॥ 

( কাতন্ত্রপঞীধত আঁভাণক ) ৩৪২. ( সাঁরন্বতপ্রক্রিয়া ) ৫৮৩৬ 

ইয়মাতআা পরাঁনন্দঃ পরপ্রেমাম্পদং যতঃ। উপাগ্ভন্তং কৃদন্তং চ তদ্ধিতীস্তং সমীসজম্। 

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ . শব্দান্থকরণং চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥ 

( পঞ্চদশী ) ২৭৯; (গোয়ীচন্ত্র) ১৭৪ 

ইহ জগতি সংসারে পদার্থো ভিগ্ভতে দ্বয়ম্। | উত তব পশ্ঠন্প দদর্শ বাঁচ- 

কচিদ্ ব্যক্তিঃ কচিজ্জাতিঃ পাণিনেম্তভয়ং : মৃত ত্বঃ শৃথনন শণোত্যেনাম্। 

মতম্॥ (আভাণক ) ১৭২১৪৪৮, ৫২৮; উতো তস্মৈ তন্বং বিদন্ে 
ঈদৃদন্তা স একা চ ইদস্তঙ্গানি দেহিনঃ। জায়েব পত্য উশতী স্ুবাসাঁঃ ॥ 

( চন্দ্রগোমী ) ৪১৮ ( খণ্বেদ ) ১১১ 

উক্তং তিঙাঁদিনির্দিষটং মুখ্যং কর্ণ দ্বিকর্মণাম্। উত্তরার্থাদিতন্বারথাব্যয়পূর্বস্ত যো ভবেং। 

অপ্রধানং দুহাঁদীনাং গ্যন্তে কর্তা চ কর্ম যৎ॥ ? সমাসঃ সোহব্যয়ীভাব; স্ত্রীপং লিজ বিবর্জিত: ॥ 

( সৌপন্ন সুত্র) ২৯০) ৩৫৫ (শবষশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ ) ২০৩ 

উক্তাুক্তদুরুক্কাদিচিস্তা যত্র গ্রবর্ততে। | উত্ভিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ 

তদদাপ্তিকমিতি প্রা বান্তিকজ্ঞা বিশ্চিতঃ।  কর্মচাতডানযোগোখ, কুরু পাঁপক্ষয়ং মম ॥ 

( সরেশ্বরের সম্বন্ধবার্তিক ) ৩৯০ ৰ (পৌরাণিক মন্ত্র) ১৮৩ 

উক্তাহক্দুরু্জানাং চিন্তা যত প্রবর্ততে। . : উৎসর্গেণাপবাদেন দ্ববিধং তত প্রকীষ্ঠিতম্। 

তং গস বার্তিকং প্রান বা্তিকজ! মনীষিণঃ ॥ . হত্েঘের হি তৎ সর্ব যদ বৃতৌ সমুদাহতস্ 

( পরাঁশর উপপুরাণ ) ৩৮৯ র ( বিষুধর্মোত্তর ) 

উ্তাজদুরুক্তানা ব্যক্তিকারি তু বার্ডিকমূ।  উদাতাদিহত: স্বর: স্বরিতাৎগ্রচয়ো ভবে! 

€ হেমচন্ত্র স্বরি ) : ভি (সৌবরশীস্ত্রীয় বচন) ৯২ 

৮৪ 



উহস্তাপ্যস্তঃ সিদ্ধেরহানৃহৃবিভীগবৎ॥ 

(কুমারিলের তত্বান্তিক ) ৩৯ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬৬৬ 

[বিষয় প্ বিষয় পৃষ্টা 

উদ্বাহতিঃ পদকৃতিঃ পদার্থানাং বিবেচনম্। খম্ক সর্ধেশ্বরো মাঁয়াং মনো বৃত্তিমদর্শযৎ। 

তন্ত্রাণাং ত্রিবিধা ব্যাথ্যা শিশুনাং শীভ্রবৌধনী ॥ | তামেব বৃত্তিমাশ্রিত্য জগজ্পমজীজনৎ ॥ 

( পুরুষোত্তমের প্রয়োগরত্বমালা) ৩৮৬ ( নন্দিকেশ্বরের কাঁশিকা ) ৪৭১ 

উদ্দেশোহথ বিভাঁগশ্চ লক্ষণং চ ত্রিধা মতম্। | খগযুজঃসামরপত্থাৎ ত্রয়ীতি পরিকীন্তিত। 

পরীক্ষা চ চতুর্ধেতি কচিৎ কচিৎ গ্রচক্ষতে ॥ (সীতোপনিষৎ ) ১০৫ 

(কৌমাঁরদের স্সোক ) ৩৮৫ | খচঃ সামানি চ্ন্দাঁংসি পুরাণং যজুষ! সহ। 

উপজীব্য ততঃ সর্ববং ভরদ্বাজপ্রপঞ্চিতম্। উচ্ছিষ্টাজ্জজ্জিরে সর্ধ্বে দিবি দেবা দিবি্রিতঃ 

প্রোবাচ বাস্কলিঃ শাস্ত্রং সধীশাসনবৎ পরম্।॥ ( অথর্ববেদ ) ২৬ 

(্রস্থকারীয় গ্লোক) ৪৪৩) ৫৩৪ | খষয়োৎপুযুপদেশস্য নাস্তং যাস্তি পৃথকৃত্শঃ। 

উপসর্গবশাদ্ ধাতুরনেকার্থপ্রকাশকৃৎ। লক্ষণেন তু সিঙ্ধানামন্তং যাঁস্তি বিপশ্চিতঃ | 

গ্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারব ॥ (শাবরভাষ়্ ২১৭) ৫৩১ ৩৬১১ ৫৬৫ 

( অভিনবশাঁকটায়নের ধাতুপাঠ ) ৪১২ : “এও্'মায়েশ্বরা্মৈক্যবিজ্ঞানং সর্বববস্তযু। 

উপোদ্ঘাতঃ পদং চৈব পদার্থ: পদবিগ্রহঃ। : সাক্ষিত্বাৎ সর্বভূতানাং স এক ইতি নিশ্চিতম্। 

_ চালনা! প্রত্যবস্থা চ ব্যাথ্য। তন্ত্্য ষড়বিধা ॥ ( নন্দিকেশ্বরের কাঁশিক। ) ৪৭২ 

(কৌমারদের ক্সোক ) ৩৮৬ ; একং দ্বিকং ব্রিকং চাঁথ 

উপোদ্ঘাতঃ প্রথমতঃ পদাথ: পদবিগ্রহী। চতু্ষং পঞ্চকং তথা। 

অবিমর্শ; প্রত্যবন্থা ব্যাথ্য। তন্তস্ত ফড়বিধা ॥ নাঁমার্থা ইতি সর্কেহমী পক্ষীঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ। 

( বিষুতধর্মোত্তর ) ৩৮৭ |. (বৈয়াকরণভূষণ ) ৯, ১৭৩১ ৪৪৭১ ৫২৮ 
উষ্ংগুশ্চ বিধাতা চ মান্ধাতা৷ ভূতভাবনঃ | একমাত্র ভবে্ধস্ো দবিমাতরো| দীর্ঘ উচ্যতে। 

(মহাভারত ) ১৫ ত্রিমাত্রস্ত গুতো জেয়ো৷ ব্যঞজনং চার্দমাত্রকম্। 

উঃ ক্ষারঘৃত্তিকায়াঁং গ্রভাতেহপি পুমানয়ম্। ( সৌবরশান্্ীয় ডন ) রঃ 

৪88 ঠী দিবাঁকরনিশাকরৌ। উর্ভং বহসীরমূতং স্ব পয়; কীলালং একয়োক্ত্যা পুষ্পবস্তে করে 

পরিশ্রতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিত্ন্। 59794 ঞ 
(শুরুতে) ২. ৪১ | একবিংশত্য ধবযুক্তমূগ বেদমৃষয়ো! বিছুঃ। 

উরি স্ীপংসয়ো ঁচাং প্রকাশে বেগভ্গয়োঃ। ; সহলাধবা সামবেদো যভুরেকশতাধিকম্। 

বন্সঙ্কৌচরেখায়াং বেদনাশীড়য়োরপি। নবাঁধবাইধর্বগাখ্যেতি'” ॥ 
( মেদরিনী ) ১৩৬ ( ষড়গুরুশ্ত্ত ) | ১১৬ 

উহার্থমপি শব্ধানাং ন ব্যাকরণমর্থবৎ। একস্থঃ সবিতা! দেবো! যথা বিশ্বপ্রকাশকঃ | 

তথা লিঙ্গবতী শান্ত্রমেকস্থাৎপি প্রদীপয়েৎ॥ 

( মীমাংসকবৈয়াকরণদের ক্লোক ) ৩৬৫ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিঙ্থাস/স্থিত কতিপয় ল্লৌক 

গষ্া বিষয় 

একম্মান্ ঙঞ্ণবট! দ্বাভ্যাং যক্ত্রিভ্য এব 
কণমাঃ স্থ্যঃ | 

জ্ঞেয়ৌ চয়ো চতুর্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ ষড়ভ্যঃ ॥ 

(জয়াদিত্যবামনের কাঁশিকা) 

একাহপি পুংশ্চলী পুংসাঁং যখৈকৈকং প্রযাঁতি হি। 
বিধ্যঙ্গশৈষভূত! স| বিধিং প্রত্যন্গচ্ছতি ॥ 

৪৭৬ 

( মীমাংসকবৈয়াকরণদের শ্লোক) ৩৬৫ 
এয সর্বেষু ভূতেষু গৃটো২হজ্মা ন প্রকীশতে 

(শ্রুতি) ১৭ 
এৈষ রথমারুহ্ মথুরাঁং যাঁতি মাঁধবঃ | 

(উদ্ভট) ৬৬ 

“এ ও চট ব্রহ্স্বরূপঃ সঞ, জগৎ স্বান্তরগতং ততঃ। 

ইচ্ছয| বিস্তরং কর্ত,মাবিরাঁসীন্ মহাঁমুনিঃ ॥ 
( নন্দিকেশ্বরের কাঁশিকা ) ৪৭২ 

কার্ধ্যং পৃথগর্থানাং বৃ যুক্তার্থতাঁং বিছুঃ | 
শন্দানাং শক্তিবৈচিত্র্যাৎ তৎসমাসাদিষু স্ৃতম্। 

( কাঁতন্ত্রপরিশিষ্টকাঁর শ্রীপতি দত্ত) ১৮৭. 
ধন চান্জাং কাঁশরুতনং কৌমারং শীকটায়নম্।। 
সারম্বতং চাঁপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্। 

( শ্রীতত্বনিধি ) 
ধন্তরং জৈনেন্দ্রমিত্যেতৎ প্রাঃ শব্বীনুশাসনম্। 

( কল্পন্যত্রটীকায় সময়নুন্দরস্থরি ) ৪৯৩ 

ধন্রং ব্যাকরণং নষ্টং সমগ্রং চাভবদ্ তুবি। 
ততো বররুচি ছু£খং বিদ্যাবিরহিতো দধে ॥ 

( হরচরিতচিস্তামণিতে জযদ্রথ ) 

গু ভৃভূবিঃ স্বরিতি তৎসবিতু বরেণ্যং 

ভর্গো৷ নিমর্গবিমলং পরমন্ত বিষ্োোঃ। 

দেবস্য ধীমহি ধিয়াধিগতং বয়ং যো 

যত্বান্ন ঈহিতমত্তীং স্ত গ্রচোদয়াদ্ গু ॥ 

(পৌরাণিক মন্ত্র) 

৪৩৭) ৪৯১১ ৫২০১ ৫৩১ 

৪৯০ 

৬৬৭ 

বিষয় পৃষ্টা 

গুদাসীন্েন যত প্রাপ্তং যচ্চ কর্ত,রনীপৃসিতম্। 

ইত্যাদি। (হরিকারিকা) ৬১ ২৮৪ 
ওপশ্সেষিকো বৈষয়িকশ্চাভিব্যাঁপক এব চ। 
আধারস্ত্িবিধো জ্েেয়ঃ কটাকাশতিলাদিষু॥ 

( পাঁণিনিসম্প্রদায়ের শ্লোক) ২৫০১ ৩২৫ 

কটং করোতি কাঁকুকো রূপং পশ্ঠুতি চাক্ষুষ; | 

রাজ্য প্রাপ্পোতি ধর্শিষ্টঃ সোঁমং স্বনোতি 

সোমপাঃ ॥ ( সারম্বতপ্রক্রিয়।) ২৬৮ 

কটে শেতে কুমারোখসৌ বটে গাবঃ সুশেরতে। 
তিলেষু বিদ্যতে তৈলং হাদি ব্রহ্মামূতং পরম্। 
যুদ্ধে সংনহাতে ধীরোহনুল্যগ্রে করিণাং শতম্ ॥ 

( সারন্বতপ্রক্রিয়! ) ২৫০১ ৩২৯ 

কতি কবয়; কতি কুতযঃ কতি লুগা: 
কতি চরস্তি। 

 কতি শিখিলা ইত্যভিযুক্োক্তিং চ ন খলু 
নান্ুসন্দধীত ॥ ('আভাণক ) ৪৩৫ 

কদাচিৎ কঃ গ্রয়োগোহস্তি গো: শুক 
গুণ ইত্যয়ম্। 

তেনৈবমাদিশব্দেযু সমাসোহপি নিষিধ্যতে ॥ 

(কাতন্ত্রপপ্নীধৃত জয়াঁদিত্যবচন) ২২৬,৩৯৩ 

কদাচিন্ প্রয়োগোৎস্তি গোঃ শুর গুণ ইত্যয়ম্। 

তেনৈবমাদিযু প্রাপ্ত: সমাসোহয়ং নিধিধ্যতে ॥ 

( পাঁঠন্তরিত জয়াদিত্যোক্তি ) ২২৬ 

করণং খলু সর্বত্র কর্তব্যাপারগোচরঃ | 

তিরোদধাতি কর্তারং প্রীধান্তং তন্নিবন্ধনম্। 

( মগ্ডনাচাঁধ্য* ) ২৯৩) ২৯৯ 

করণন্ স্ববক্্যায়াং ন প্রকর্ষাশ্রয়ো যথা । 

কর্মণোৎপি স্বকক্ষ্যায়াং ন শ্যাদতিশযন্তথা। 

( বাক্যপদীয় ) ২৯৪ 

চতুষ্টয়ের ২২০ সুরীয় 'কাতস্প্রদীপ'মতে ইছ| 

১ | মগনাচার্ধের ধ্লোক। 



( ভরতমল্লিক ) ১০ 

ব্যাকরপদর্শনের ইতিহাস 

২২৬ 

৬৬৮ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃ 

কর্ণেচুয়ুরাশ্চৈব কৃপমণ্ডুক ইত্যপি। কল্পসতরস্বতিগ্রস্থমীমাংসাগৃন্ৃকারিণঃ | 

কর্ণেটিরিটির৷ গেহেপ্রগল্ভোহন্তে প্রয়োগতঃ॥  শিষ্টাদৃষ্টাঃ প্রযুগ্তানা অপশব্বাননে কশঃ | 

( প্রমোদজননীধত শ্লোক ) ২৩১ ( তন্বার্ঠিক ) ৬২ 

কর্তা কর্ম চ করণং সম্প্রদানং ততঃ পরম্। কাকম্য কতি বা দস্তা মেষশ্তাগুং কিয়ৎগলম্। 

অপাদানাধিকরণে কাঁরকাঁণি ভবস্তি ষটু॥ কর্ণন্য কতি রোমাণি নিরর্ঘৈষ! বিচারণা॥ 

( চাঙ্গুসৃত্র ) ্ ২৫৮ লৌকিকোক্তি ) ১৩৩ 

কর্তী চ ত্রিবিধো জেয়ঃ কারকাণাং কাদাচিৎকঃ প্রয়োগোহস্তি গোঃ শুকো 

প্রবর্তকঃ | গুণ ইত্যয়ম্। 

কেবলো! হেতুকর্ভা চ কর্মকর্তা তথাৎপরঃ ॥ তেনৈবমাদিশবেষু সমাসোৎপি নিষিধ্যতে॥ 

( বৈয়াকরণদের কারিকা) ২৬৫ ( জয়াদিত্যোক্তি ) 

কর্তৃকর্মব্যবহিতাঁমসাক্াদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। কাঁমক্রোধো ম্ম মা পুষঃ 18 

উপকুর্বৎ ক্রিয়াঁসিদ্বৌ শান্ত্রেংধিকরণং স্থৃতম্ ॥ (ছুর্গদিংহধৃত ্লোকাংশ ) ৩৩৮ 

( ভর্তৃহরি ) ২৫০১ ৩২৪ | কারকাব্যবধানেন ক্রিয়ানিষ্পত্তিকাঁরণম্। 

. কর্তৃকর্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকম্। যদধৈ বিবক্ষিতস্তেযু করণং তথ প্রকীতিতম্। 

অপাদানং চ সন্দেহে পরং পূর্বের বাধ্যতে ॥ ( দৌর্গটাকাঁধূত কারিক! ) ২৯২ 

( ছুর্গাদাসোদ্ধত কারিকা ) ৩৩২ ; কাধ্যপূর্বের পঞ্চমী স্তাৎ কার্যস্থানে তু ষিক!। 

কর্তৃত্ব যদৃষীণাং তু তৎ সর্বং মন্ত্রকৎসমম্। কার্ধ্য তু প্রথমা বাঁচ্যা সপ্তমী বিষয়ে পরে। 

( অভিযুক্কোক্তি ) ৮৩ ( হরিনামামূত ব্যাকরণ ) ৩৫১ 

কর্মধারয় আদ স্তাদিতুস্তৎপুরুযৌৎপর:।  : কাধ্যিকাধধ্যনিমিত্তানাং পদানাং যছুদীরণম্। 

বহব্ীহিরথ ঘন্দ্বোহব্যয়ীভাবঃ ষফড়ীরিতাঃ ॥ বক্ষ্যমা ণার্থসংক্ষেপাদধিকারঃ স উচ্যতে ॥ 

( গ্রয়োগরত্বমালা ) ১৯৪ (বিন্বেশ্বরধূত প্রমাণ ) ্ 

কর্ম: পচতে তাঁর; কর্মস্থা চ ভিদে; ক্রিয়া। | কাধ্যিণা হন্ততে কায কার্্যং কার্যে হ্তে। 

অন্ত্যাদিভাবঃ কর্তৃস্থঃ কর্তৃস্থ৷ চ গমে; ক্রিয়] ॥ নিমিত্তং চ নিমিত্তেন তচ্ছেষমনূবর্ততে ॥ 

( উমাপতির স্বকীয়পরকীয় শ্লোক) ২৬৭ ( বৈয়াকরণদের কারিকা ) রি 

কর্ণস্থঃ পচতে তাঁব; কর্মন্থা চ ভিদে; ক্রিয়া । । কারা কাঁধ্যং নিমিত্বং চ ত্রিভিঃ হুত্রমুদাঘতদ। 

মাসাসিভাবঃ কর্তৃস্ কর্তৃস্থ। চ গমেঃ ক্রিয়া ॥ ( বৈয়াকরণগোঠীসন্্ত প্রমাণ) ৩৫৮ 

( জয়াদিত্যবচন ) ৫ &$ কিরাতে ভারবি লিহানাদী রী 

কর্মাবিবক্ষয়া যোজ্য। বিন কর্ধ সকর্মকাঃ | পুষঃ* (১১২৯) ভুর্গপিংহের সময়ে “র্থকামৌ 

হরি গঁচ্ছতি হর্দেণেত্যাদয়োৎগি এযুক্তয়ঃ স্থলে “ক মক্রোধো* পাঠ ছিল কি না তাহা এখন ৭ 

কঠিন। 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত কতিপয় ক্লৌক 

বিষয় পৃষ্ঠ 

কাঁলভাঁবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্মমসংজ্ঞা হাকর্ম্মণাম্। 

(পাণিনীয়বাত্তিক ) 

কালভাবাধ্বদেশানামন্তভূ তিক্রিয়াস্তরৈ: | 

সর্কোরকর্মকৈ ধোগে কর্ধত্বমুপজায়তে ॥ 

(ভর্তৃহরির বাঁক্যপদীয় ) 

কাঁলেন যাঁবতা পাঁণিঃ পর্যযেতি জানুমণ্ডলে। 

সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হম্বদীর্ঘগুতা মতা ॥ 

( সৌবরসম্প্রদায়ের গ্লোক ) ৯০ 

কালে! হি জগদাঁধারঃ কালাঁধারো৷ ন বিদ্যতে। 

( তন্ত্শান্ত্র) 

কাশকতন্নেন যৎ প্রৌোক্তং তৎ কাশকৃত্ন্নকং 

২৮৩ 

২৮৩ 

২৬০১ ৩৩৫ 

৬৬৪ 

বিষয় পৃ 
আগমা ইব কেহপি স্থ্যঃ সংভূয়ার্থস্ত বাচকাঃ॥ 

( সুপদ্মমকরন্দধৃত কারিকা) ৩৪৩) ৩৫১ 

কোরোনা কোরোন৷ ঘোর বিষাঁণের ধ্বনি। 

( বঙ্গীয়কবি হেমচন্তর ) ৫৮ 

করমদীশ্বরবিপ্রেণ বঙ্গীয়েন ততঃ পরম্। 

সংক্ষিপ্তসারনায়া তু মহদ্ ব্যাকরণং কৃতম্ ॥ 

(গ্রস্থকারীয় শ্লোক) ৪৫৫ 

ক্রমভেদে! বিভক্তশ্চ গুরুহ্ারং তখৈব চ। 

অভিধান্য চান্তত্বং নৈতানি স্ুযুরকারণাৎ ॥ 

শুভম্। (গ্রন্থকারীয় শ্লোক) ৪৪৩ ৫০৩ ৷ তাদাস্ম্যেন ভবেদেষ মমাসঃ কর্মধারয়ঃ ॥ 

কুমারঃ শ্রমণার্দিনা। 

( হৈমসত্র ) 

রুতে তু মানবো ধর্মস্ত্রতোয়াং গৌতমঃ স্বতঃ | 
দ্বপরে শঙ্খলিখিতৌ কলো পাঁরাশরঃ স্থৃতঃ ॥ 

( পরাশরোপপুরাণ ) ১১৬ 

কুত্তদ্ধিতসমাসাদিরভিধানানুসারতঃ | 

(কৌমার সম্প্রদায় ) ৪৯৪ 

রত্বদ্ধিতসমানানামভিধানং নিয়ামকম্। 

লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানস্চকম্ ॥ 

( বোপদেব ) ১৯০) ২২২১ ৫৭২ 

কত্বাবহারং সৈশ্ানাং প্রবিশ্য শিবিরং স্থথম্। 

ৰ 
৩৫৫ ৃ 

( বিষ্রধর্মোত্তর ) ৩৮৭ 
ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেহন্টার্ঘবোৌধকম্। 

( শব্ষশক্তি গ্রকাশিকা ) ২৪২ 

ক্রব্যাগ্যাশ্চোপহ্তাশ্চ আজ্যপাশ্চ স্থকালীন:। 

মহতিমস্তঃ পিতৃগণাশ্তত্বারন্তে প্রকীর্তিতাঃ | 

( মার্কগ্যেবজসংবাঁদ ) ৬৫ 

ক্রিয়তে সাধ্যতে কত্রণ যদাশ্রিত্য বদন্তি তৎ। 

করণং তদ্দিধা বাঁহ্মাভ্যন্তরমপি ম্বতম্॥ 

( কারকোল্লাম ) ২৯৩ 

 ক্রিয়মাণং তু বত কর্ণ স্বযমেব প্রসিদ্যতি। 

। স্ুকরৈ স্বৈপত টৈঃ কর্ভুঃ কর্মকর্মেতি তথ্িহুঃ | 

কুরবোৎহআ্মহিতং মন্ত্রং সভায়াং চক্রিরে মিথ; ॥ | দর্শনাদচ্মানাদা তত প্রাপ্যমিতি কথ্যতে ॥ 

( মহাভারত ) 

রুষ্ণেন সহ মে গ্রীতি বোঁভবীতি যদব্রবীৎ। 
ন জাঘটাতি যুক্কৌ৷ তৎ সিংহদ্ধিরদয়োরিব ॥ 

( পাঁণিনিকবির পাতাঁলবিজয় ) ১৪৫ 

কেংপ্যেষাং গ্োতকাঃ কেহপি 

বাচকাঃ কেৎপ্যনর্থকাঃ। 

৪৬৭ 

( দৌর্গ লোকই ) ২৬৬ 

ক্রিয়াকতবিশেষাণাং সিদ্ধি ধ্জ ন গম্যতে। 

(হরিকারিকা) ২৮১) ২৮২ 

৯ কিটুঠলাচার্যোর মতে কাতনৃত্তিকার ছু্গসিংহ 
্য়ং ইহার প্রণেতা (প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রনাদ ২য় খও- 

৪৩৬ পৃষ্ঠা )। 'বিট্ঠল' শব দেশজ নহে। উহ বিষুর 

নামধিশেষ | পুরাণে লিখিত আছে 

“ততো নিব আয়াতঃ পশ্যন্ ভীমরখীতটে। 

. দবিভুঙজং বিট্ঠলং বিজুং ভুক্তিমুকতিপ্রদায় কম
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ক্রিয়াভেদাদ্ যখৈকশ্থি-স্তক্ষ গ্তাখ্য। পরবর্তিতে । 

_ ক্রিয়াভেদাৎ তখৈক্সিল্নতবাঘ্ভাখ্যোপজায়তে ॥ 
(বাক্যপদীয়ের গ্রকীর্ণকা্ড) 

ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি ধদ্ব্যাপারাদনস্তরমূ। 

'বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্বৃতম্ ॥ 

( ভর্তৃহরির মহীভাগ্তদীপিকা ).. ২৯২ 
ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীন্তিতা। 

সিদ্ধতাং ভ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছস্তি ঘঞ্ বিধিম্॥ 
.... (ভর্তৃহরি)) ২৭৪১ ৫৪৪ 

ক্রিয়ায়! গোতকো নায়ং সন্বন্ধস্ত ন বাঁচকঃ। 

নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সন্বন্ধন্য তু ভেদকঃ ॥ 
(ভর্তৃহরি ) ২৫5 

: ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কত্রণ বিবক্ষিতম্ । 

তদেব কর্শরধাতুস্ত ফলাহুক্তাবকর্শক; ॥ 

( তর্তৃরি ) 

৩৩৫ 

২৭৩ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬৭০ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় 
ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্ঘ্যং সাধনং বিচুঃ |  ক্রিয়াবাচকমাখ্যা তমুপদর্গো৷ বিশেষকৃৎ। 

-. (ভর্ৃছরি ) ২৫৮ ( সাম্্রদায়িক উক্তি) ৩৪৬ 

ক্রিয়াপ্রকারীতৃতোহ্্থ: কারকং তচ্চ ষড়বিষম্।; ক্রিয়াবাঁচিকমাখ্যাঁতং লিঙ্গতো! ন বিশিষ্বতে। 
কর্তৃকর্্মািভেদেন শেষ: সম্বন্ধ ইদ্তে ॥ ্রীনত্র পুরুষাঁন্ বিদ্যাৎ কাঁলতস্ত বিশিম্যুতে ॥ 

(শাৰ্িকদের উক্তি) ২৫৬ (ভগবান্ শৌনক ) ৩৩৩ 

ক্রিয়া প্রবুতৌ যো! হেতুম্তদর্থং যদ্িচেষ্টিতম।  : ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং গ্রসিদ্ধোহ্থঃ 
তৎ সমীক্ষ্য গ্রযুপ্তীত গচ্ছতীত্যবিচারয়ন্॥ _ প্রদশিতঃ। 

( 552 ৩৩৬ | প্রয়োগতোহন্টে মন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ। 
ক্রিাপ্রবৃত্তৌ যো হেতুস্তদর্থংয্ধিচে্টতম্। ( বোৌপদেবের ্বকীয়পরকীয় শ্লোক ) ৩৪৯ 
তদপেক্ষ্য প্রযুপ্তীত গচ্ছতীতি বিচারয়ন্ ॥ ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোহর্থো নিদখিতঃ | 

( দৌ্গটীকাধত মহাতাস্প্রমাণ) ৩৩৬. প্রয়োগতোহমথমন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতব; 
ক্রিয়াভিনিবৃ ভিবশোপজাতঃ ( সৌনাগসম্প্রদাঁয় ) ৪০৪ 

সি ০০4০ ক্রিয়াব1চি ত্বমাখ্যাতুমেকৈকোহ্থঃ প্রদর্শিত; | 

রা রলিষযুকতো প্রয়োগতোহনুগন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতব; | 
ভাবস্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ ॥ নীর স্বকীয়পরকী 

( ভগবান্ শৌনক) হা ( চন্দ্রগোষীর স্বকীয়পরকীয় গ্লোক ) ৪০৪ 

ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তদমন্তং নপুংসকম্। 

সাঁন্দং সেবতে সাধুমুরারিচরণাধুজম্। 
( ভরতমল্লিক ) 

ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম তন্পপুংসকমব্যয়ম্ 

(পাণিনিসম্প্রদায়োক্তি ) 
ক্রিয়াশ্রয়ে! হি কর্তা বা কর্ম চেতি ব্যবস্থিতঃ। 

তয়োরন্যতরছারাক্রিয়াধারস্য সংজ্জিতা ॥ 

_ (কবিরাজধৃতবচন) 

ক্রোড়া দার! তথা হারা! ত্রয় এতে যথাক্রমমূ। 

ক্রোড়ে দারেষু হারে চ শব্দাঃ প্রোক্তা 

 মনীষিভিঃ ॥ 

( শুভাঁজের উৎপলমালিনী ) 

কচিদর্থে প্রাদিযোগে হাকর্্মাণোহপি ধাতবঃ। 

সকর্াণঃ গ্রজায়স্তে সতাঁং সঙ্গীজ্জন! ইব। 

( গ্রয়োগরত্বমালা ) 

২৮৪ 

২৮৫ 

৩২৪ 

৫৩০*১ 

৩৫৭ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাজস্থিত কতিপয় শ্লোক 

বিষয় পৃষ্ঠা 
কচিৎপ্রবৃত্তিঃ কচিদপ্রবৃততিঃ 

কচিদ্বিভাঁষ! কচিদন্তদেব। 

বিধের্ধিধানং বুধ! সমীক্ষ্য 

চতুর্ববিধং বাহুলকং বদস্তি ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি * ) 

কচিৎ সুযোজ্যা ধাত্বর্থাঃ কাঁপ্যযোজ্যা উণাদিষু। | 

২৪০ ; 

কচিৎ কথংচিদ্ যোজ্যাঃ স্থযব্্যন্তে ত্র তত্রতে॥ শেষে কর্ণ চ কর্ত! চ যথাসম্তবমিত্ততে ॥ 
( নারায়ণকৃত প্রক্রিয়া সর্ধ্বন্ব ) ৫৮২ 

কচিদ্ ভিনত্তি ধাত্বর্থং কচিত্মন্ুবর্তৃতে । 

বিশিনষ্টি তমেবার্থমুপসর্গগতি স্ত্রিধা ॥ 

(বৈয়াকরণদের কারিকা)) ৩৪৬ 

কচিদ্ ভূতেশপি দৃশ্ান্তে গম্যাদিস্ত ভবিম্যুতি। 
দাশগোদ সম্প্রদানে কারকে বিনিপাঁতিতৌ ॥ 

৫৩৬৭৯ (পেরুস্থরির গওণাদিকপদার্ণব ) 

ক হুর্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়! মতিঃ | 

(কালিদাস ) 

ক্ষেত্রাধিদেরতাং নত্বা নত্বা শ্রীনকুলেশ্বরম্। 
ইতিহীসমহং বক্ষ্যে বেদবেদস্য বিস্তরমূ ॥ 

(গ্রন্থকারীয় মঙ্গলাচরণ ) 

গগণং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ | 

রামরাবণয়ো যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ॥ 

( কবিতারত্বধূত পৌরাণিক গ্সোক 1) ৩২ 
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি | 

নগ্মদে সিদ্ধকাবেরি জলেংস্মিন্ সঙ্গিধিং কুরু || 
( ম্মার্তমন্ত্র) ১৩৫ 

চি 

* ইহা একটী প্রাচীন ক্লোক। কাতস্ত্রোণাদি- 

৬৭১ 

বিষয় পষ্া 
গতেইদ্ধরাত্রে পরিমন্দ্মন্দং 

গঞ্জত্যসৌ প্রাবুষি নীলমেঘ:। 
অপশ্ঠতী বসমিবেন্দুবিষ্বং 

বিতাবরী গৌরিব হুংকরোতি ॥ 

| (পাণিনিকবির পাঁতীলবিজয় ) ১৪৪ 

গত্যর্থাদিযু কাশ্যৈব নীখাগ্াদিষু কর্তৃতা। 

ূ ( মগুনকৃত শ্লোক ) ৫২৪ 

 গরশ্যাদয়ঃ সাধ; স্্যরিন্ণিনস্তা। ভবিগ্ততি 

( প্রয়োগরত্বমালা স্ত্র ) ৫৮৭ 

র গার্গ্েণ মুনিবর্ষেণ স্বৃতং ব্াকরণং স্বকম্। | 

(গ্রস্থকারীয় ক্লোকাংশ ) 

গীতবাদিত্রবৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ। 

অতে৷ রক্তিবিহীনং ঘৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে ॥ 
( সঙ্গীতাচার্যাদের উক্তি ) 

৪৪৪) €৩৭ 

১৫২ 

৩০ গুণভতৈরবয়বৈ: সমূহঃ ক্রমজন্রনাম। 
বৃদ্ধা প্রকল্লিতাভেদ; সা৷ ক্রিয়েত্যাভিধীয়তে ॥ 
| (ভর্তৃহরি ) ১৭৫, ২৫৪ 

১. গুণাদিভিত্ত বদ্ ভেদ্যং তদ্ বিশেষ্বমুদাহতম্। 
|. ( বৈয়াকরণদের উক্তি ) ৩৪০ 

গুরুদেবদ্িজাতীনাং ভাবশ্ুদ্ধ্যা কৃতং হি যৎ। 

ধ্যানাবনতিদানৈশ্চ পুজা মাননমূচ্যতে॥ 
(পৌরাণিক ঙ্লোক ) 

|  গুরুপুজা দ্বণা শৌচং সত্যমিক্জ্রিয়নিগ্রহঃ। 

 প্রবর্তনং হিতানাং চ তৎ সর্বং বৃত্বদুচ্যতে ॥ 

৩০৩ 

ইীর গঞ্চমপাদের বৃত্তিতে নবমধূষ্টশতানীর ছুর্গসিংহ | অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ 
কর্তৃক ইহা উদ্ধত হুইয়াছে। “সিতনিগমি'..*.. 
হশিতান্তন । (১1২৬) হুবরের বৃত্তি এষ্টবা 

উল্লেখ 
1 অষ্টমধৃষটশতাববীতে কুমারিল তটও শ্লোকটার : গেয়ে কেন বিনীত বাম্। 

করিয্নাছেন। 

| (পৌরাণিক গ্লোক ) ৩০১ 
রি গুশবন্ন্ধকার: স্যাদ্ রুশবন্তপ্লিরোধকঃ। 

( অন্বয়তারকোপনিষৎ ) ১৯৫ 

১৪৮ ( রঘুবংশ ) 



৬২ 

“্ঘধষ্* সর্ধভৃতানাং পাদপায়ু উপস্থকঃ | 

কর্খেক্জ্রিয়গণা হোতে জাতা৷ হি পরমার্থতঃ ॥ 

( নন্দিকেশ্বরের কাঁশিকা ) 

| চকারবছলে। দ্বন্দ্ঃ স চাঁসৌ কর্মধারয়ঃ | 

( বাঁররুচসংগ্রহ ) ১৮৭ 

চত্বারি বাক পরিমিত পদানি 

তানি কিছু ব্রণন্ষণা যে মনীষিণঃ | 

গুহা ত্রীণি নিহিতা৷ নেঙয়স্তি 

তুরীয়ং বাচো মনুস্তা বস্তি | 

( মহাভাম্বধৃত খতন) 

চ্বারি শৃঙ্গ ত্রয়ো অন্য পাদা 
হে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। 

ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি 

মহে! দেবে মর্ত্য | আবিবেশ ॥ (ধথেদ) ৯৬ 

চমতকার চন্্রচুড় চারিদিকে চায়। 

নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায় ॥ 

(শিবকীর্ডন ) 
চর্দণি দ্বীগিনং হস্তি দত্তয়ে। হর্তি কুঞ্জরম্। 

কেশেঘু চমরীং হস্তি সী ুকঠকে! হতঃ ॥ 

(মহাভাস্ক ) র্ 

৯৮ 

৪৬৩ 

২৪৮ 

নর ইউিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা] বিষয় এ 
গৌযুখং সিংহদৃষ্টিশ্ ম্ডঁকগুতিরেব চ। চান্্ং চন্দ্রেণ বৌদ্ধানাং জৈনেন্তরং দেবনন্দিনা। 

গজান্নোতঃ প্রবাহ্চ হৃধিকা রশ্চতুর্ব্বধঃ ॥ (গ্রস্থকারীয় শ্লোকাংশ ) ৪৫৫ 
( কৌমারদের গ্লোক ) ৩৮৩ ; চাম্বাচয়ে সমাহারেংপ্যন্টোন্ার্থে সমুচ্চয়ে। 

্রন্তং নিরম্তমবিলদ্ষিতং নিহৃত- ( শাবিকদের উক্তি) ১৯৭-৮ 

মন্কৃতং খ্বাতমথো বিকম্পিতম্। চাঁষস্তেকাং বদেন্াত্রাং দ্বিমাত্রং বাঁয়সো বদেং। 
সংদষ্টমেনীরুতমর্ধকং ভ্রতং ত্রিমাত্রং তু শিখী ব্য়ান্নকুলশ্চার্ধমাত্রকম্ ॥ 

বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোৌষভাবনাঃ ॥ ( সৌবরসম্প্রদায়ের শ্লোক ) ৯১ 
.. (মহীভান্ ) ৬৫৭ | চিন্তা গ্ররুতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে। 
_ঘটাদীনাং কপালাদৌ ভ্রব্যেষু ুণকন্মণোঃ | : প্রসক্তানগপ্রসক্তাদি প্স্ততাচুপজায়তে ॥ 

তেষু জাতেশ্চ সন্বন্ধ: সমবায়ঃ প্রকীর্তিতঃ (ততববার্ঠিক) রঃ 

( ভাষাঁপরিচ্ছেদ ) ০৮৪ ছন্দোবৎ সথ্য তি হুত্রাণি তদ্বিতক্তিলুগাদিকম্। 

৷ হস্থপাং স্ুলুক্ প্রভৃতিভি বেঁদস্থাত্ৈ তবেৎ কচিং। 

( মৌদ্ধবোধ সম্প্রদায়) ৩৬০ 

+২ ৷ ছিন্নেংপি পুচ্ছে থা বব ন চাঙ্বো ন চ গর্ত । 

( লৌকিকোক্তি) 
জগতি বু ন তথ্যং নিত্য মৈতিহমুক্তং। 

২২৯) ৩৬৮ 

৷ ভবতি তু যদি সত্যং নাগমাঁদ্ ভিগ্ভতে তং। 

( শ্লোকবাত্তিক ) ১০২ 

জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রনেজিতবান্ যত: । 

এজ উ. হি কম্পনে ধাঁতে অ্নমেজয় ইতি শ্রতঃ। 

( ব্যাসদেব ) 
জহৎস্বার্থাজহৎস্থার্থে ছে বৃতী তে পুনস্ত্রিধা। 

ভেদঃ সংসর্ণ উভয়ং বেতি বাচ্যব্যবস্থিতেঃ ॥ 

( বৈয়াকরণভূষণ ) 
জাতিক্রিয়াগুপদ্রব্যবাঁচিনৈকত্রবস্তিনা। 
সর্ববাক্যোপকারশ্চেৎ তমাহু দীপকং যথা । 

( দণ্ডীর কাব্যাদর্শ ) ১৭১ 

জাতিক্রিয়াগুণজ্রব্যৈ: স্বভাবাথ্যানমীদৃশম্। 

দৃণ্ডিনো মতমাশ্রিত্য ছুর্গেণাপীত্যুদাহতম্। 

(ফৌমারদের ক্লোক) 

১৮৮) ৪০৪ 

১৮৫ 

২৭১ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস*স্থিত কতিপয় লোক ৬৭৩ 
বিষয় পৃষ্টা বিষয় পৃষ্ঠা 

জাতিমন্তযে ক্রিয়ামাহ্রনেকব্যক্তিবর্তিনীম।. ; তত্র শব্দার্থসন্বন্ধং পৌরুষেয়ং প্রচক্ষতে 
অসাধ্যাং ব্যক্তিরূপেণ সা' সাধ্যেত্যভিধীয়তে ॥ | ( গ্রকরণপঞ্চিকায় শালিকনাথ) ৫৮২ 

( বাক্যপদীয় ) ২৭৪ তত্রাষ্টধা ততপুরুষ: ষড় বিধঃ কর্মধীরয়ঃ 
জুগুপ সত ন্মৈনমছুষ্ভাবং ষড় বিধশ্চ বহ্ত্রীহি ধিগুরাভাষিতো| দ্বিধা। 

মৈবং ভবানক্ষতসাধুবৃত্মম। বন্দশচতুবিধো জ্ঞেয়োহব্যযীভাবো দ্বিধা মত: ॥ 
ইতীব বাঁচো নিগৃহীতকণ্ঠেঃ ( বররুচি ) ১৯৭ 

প্রাণৈররধ্যন্ত মহষিস্থনোঃ ॥ তৎসাদৃশ্ঠমভাবশ্চ তদন্তত্বং তদল্লতা। 
(জানকীহরণে কুমারদাস ) ৩৩৮ । অপ্রাশস্তাং বিরোধশ্চ নঞ্চোষ্ধাঃ ফট 

জৈগীষব্যস্যাসিতস্য দেবলম্ত ময় শ্রুতম্। [.. প্রকীত্তিতাঃ ॥ ( প্রাচীনকারিকা ) ২৩৪ 
পরাশরস্ বিপ্র্ষে ব্বার্ষগণ্যস্ত ধীমতঃ ॥ তথা চ নারীঘপি সিদ্ধমেতত 

(মহাভারত ) ৫১৫ করোতি যো যল্পভতেহপ্যসৌ তৎ। 
জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রম]। যত কর্ম্বীজং বপতে মনুম্- 

(ভাষাপরিচ্ছেদ) টি ্তশ্যান্রূপাণি ফলানি তুঙক্তে॥ 

জানমিচ্ছা তথা ক্রিয়া গৌরী ব্রা্গী তু বৈষবী। । ( অভিযুক্তোক্তি) ঃ 
্রিধা শক্তি; স্থিত যত্র তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি॥ তথাধিকরণং পঞ্চধাভিব্যাপকমীর্যাতে। 

( গৌরীনংহিতা ) ১১৯ ৷ রগক্জেষিক বৈষয়িকং সামীপ্যঞ্চোপচারিকম্। 
|. (চাস) ৩২ 

ডিথঃ কা্ঠময়ো হস্তী ডবিখস্তন্ময়ো মুগঃ। ৷ তদা শকটিনা সার্দং স্বৃতং শাকটিনা শুভম্। 

( আতিধানিক শ্লোক) 45৫; শীকটায়নপাদৈশ্ঠ শা্ং বৈ শাকটায়নম্॥ 

ততঃ সরস্বতীদেব্যা সারম্বতমুদ্রীরিতম্। (গ্রস্থকরীয় লোক) ৪৪৩) ৫৩৭ 

ুগ্ধবোধং তথা চৈব বোপদেবেন ভাধিতম্॥ | তদাঁচক্ষাস্থরেন্্ায় স চ যুক্তং করোতু যৎ। 

(গ্রস্থকারীয় ক্গোক ) 9৫৫ | (সপ্তশতী ) বি 
ততো৷ নিত আয়াত: পঞ্ঠন ভীমরখীতটে। তদ্গ্ুণোহতদ্গুণশ্চেতি ক মতঃ। 

খিডৃজং বিট্ঠলং বিষুধ তুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥ ৮৮৯৯০ হিরন ্ 

(পায্মোত্তরথগুস্থ গীতামাত্ময ৬ অ+ ) ৬৬৯; তদ্দারমপবর্গন্ত বাঁঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্। 
তত্বাতীতঃ পর: সাক্ষী সর্বাহগগ্রহবিগ্রহঃ | ৷ পবিত্র সর্ববিষ্যানামধিবিষ্কপ্রচক্ষতে । 
অহমাত্মা পরো! হল্ স্যামিতি শতৃত্তিরোদধে ॥ :. (বাঁক্যপদীয় ) ০ 

( নন্দিকেশ্বরের কাশিকা ) ৪৭৩ ৰ তদ্দিতার্থে সমাহারে স্যাুত্তরপদে পরে। 

তৎ প্রসিদ্ধিবিরুন্ধং স্তাঁদচন্দ্রশশিবাক্যাধ। ৷ স সমাসো! দ্বিগুর্যত্র সংখ্যা সংখ্েয়বাচিভিঃ ॥ 

(কুমারিল) ৫৬ 1 ( চাঙ্গুনুত্র ) ২৪৫ 

৮৫ 



৬৭৪ 
রিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃ 
তথবিষণোঃ পরমং পদং সদা পন্স্তি স্থরয়ঃ। গ্রসীদ জীবেম সপুত্রবাদ্ধবাঃ 

, ,দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ (খণেদ) ১০৬ গ্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ 

তত্বঙ্ীনাং ঘ্যনৌ দৃষ্টা শির; কম্পয়তে যুবা। 5 ৪ 
তয়োরস্তরসংলগ্লাং দৃ্িমুৎপাটিয়স্িব ্বকং যজামহে গন্ধ ু্িবরধনমূ | 

( পাণিনিকবির পাতীলবিজয়) ১৪৫ উর্ববারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোমু্ীয় মামৃতাঁং॥ 

| ( যূর্ব্বেদ ) ১০৬ 

তিগো। ন কন্ধোৎধায়নং ন ক ্বয়ং মন্ময়ং সর্বমেকা শক্তি দ্বিধা স্থিতা। 
সাধারণে! বেদবিধি ৪ কন্ধ; | ( সৌরপুরাগ ) ৪৭১ 

গ্রসহ্থ বিভাহরণং ন ক্ধ- দগ্ধন্য দহনং নান্তি পৰস্য পচনং যথা। 

স্তান্তেব ভাবোপহতানি কন্ধঃ ॥ ( পৈঙ্গলোপনিষৎ ) | ৩২ 

(মহাভারত) ৮০ | দগ্ধী চ দহনীয়! চ দহ্মানা চ দৃশ্যতে। 

তরুণ্যো বুষলীভার্্যঃ প্রবীর পুত্রকা ম্যতি। 7০৭২1-৭ ন তেন 

খন্ধন্য রাজমাতঙ্গ৷ ইতি ন স্থ্যঃ প্রযুক্তয়ঃ ॥ তিন ইত: 

| (অভিযুক্রোকি) রি নন চাত্র ভক্তি ন চ দাঁনকামন|। 
তিঙস্তং চ তিঙস্তেন সাতত্যেন নিযুক্তিযু। যদদীয়তে বাসনয়া স্থপাত্রে 

আতীক্ষ্যে কর্ম্ণা হান্তং সমাসার্থে তু কর্তরি॥ তৎ সম্প্রদানং কথিতং মুনীন্টৈঃ॥ 

(প্রয়োগরদ্রমালাস্থতর ) ১৯৫ | (চন্্রকীর্তিধৃত শ্লোক ) ৩০১ 
তিঙস্তাদিতরে শব্দাঃ কৃদৃভিঃ সর্ব প্রসাধিতাঃ। ; দানপাত্রং সম্প্রদানং ত্রিধা তচ্চ নিরূপিতম্। 

_ সমাঁসতদ্ধিতাভ্যাং চ বিকারানপি সাধয়েৎ॥ | দেহীতি প্রেরণাৎ কিঞ্চিৎ প্রেরকং যাঁচকো যথা॥ 

( রসবতী বৃত্তি) ৫৭২ ( গ্রা্ীনোক্তি) ঠ০ 

তিঙা বিকরণাজ্স্য ধাতোরর্থস্ত যাদৃশঃ | দানেন ভোগং দয়য় স্ুবূপং 

স্বার্থে বাদৃশি বোধ্যত্তৎ কর্তৃত্ব তদদিহোচ্যতে ॥ ধ্যানেন মোক্ষং তপসেষ্টসিদ্ধিম্। 

( শবশক্তিগ্রকাশিকা ) ২৬১ | সত্যেন বাক্যং গ্রশমেন পুজাং 

ত্য শ্বকোপং কুলকীর্তিনাশনং. বৃত্তেন জন্মাগ্রমুপৈতি মত্ত্য :॥ 

ভজ স্বধন্ং কুলকীত্তিবর্ধনম্। ( মহাবৃত্তিকাঁর ) ৩২১ 

প্রসীদ জীবেম সবান্ধবা বয়ং দিবো ভাবা দিবসম্চপৃথিব্যাম্। 
প্রদদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ (পাণিনিস্ত্র ) ৩৫৬ 

(মহানাটক ) ৩০২ | দিব্যং বর্ষসহন্্ং হি সুনাসীরায় ধীমতে। 

ত্জাণ্ড কোপং সুখধন্মনাশনং শব্পারায়ণৎ সম্যক্ প্রোবাচাথ বৃহস্পতি; 
ভজস্ব ধর্মাং রতির্ীিবর্ধনম্। (গ্রস্থকারীয় ক্লক) 8৪৩) ৪৮ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত কতিপয় শ্লোক ৬৭৫ 
বিষয় পৃষ্ঠা ; বিষয় ষ্ঠ 

দীপো৷ বথা গ্রভাদ্বারা .সর্বগ্েহপ্রকাশকঃ |  দৃষ্টশিষটপ্রয়োগোহংদৃষ্টব্যাকরণত্রয়:। 
পরিভাষা তথ বৃদ্ধা সর্বশীস্ত্রোৌপকারিকা ॥ | অধীতী সছপাধ্যায়ালিঙ্শাস্ত্েমু পঞ্চ ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) ৩৬৪ ( কোশকার শাশ্বত ) ৪১৭ 
দুর্গা সংত্রায়তে যস্মানেবী দুর্গেতি কথ্যতে। | দেবমিত্রস্্ শীকল্যো জানাহংক রগর্ধিরতঃ | 

( দেব্যুপনিষৎ ) 

ু্ট শব্ধ: ত্বরতো বর্ণতো বা 

মিথ্যাপ্রযুক্তে ন তমর্থমাহ। 

স বাগ বজে। ষজমানং হিনস্তি 

যথেন্ত্রশক্রঃ স্বরতোখপরাধাৎ ॥ 

১০৫ 

(মহাভাস্ত ) ৬৮ 

ুষ্টগ্রহগৃহীতে। বা ভীতো বা! রাজদণ্ডতঃ। 

পিতৃত্যামভিশখে৷ বা কুর্য্যাঁদ্ ব্যাকরণে শ্রমম্ ॥ 

(স্তায়মঞ্জরী ) ৫৫ 

দুহ্যাচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষচিঞ্রো 

ক্রবিশাসিজিদত্ডিবৃমস্থিবদঃ | 
হতি চোভয়কর্মণ দুহাঁদি বিছুঃ 

কষিনীবহিহগ্রভৃতীতি পরম্ ॥ 
( সপদ্ম) 

দুহ্যাঁচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষিচিএগ- 

মুপযোগনিমিত্তমপূর্ববিধ । 
ক্রবিশাসিগুণেন চ যৎ সচতে 

তদকীত্তিতমাচরিতং কবিনা। 

( ব্যান্রভৃতি ) ২৮৮ 

দুহাচপচ-দণ্ড কুধিপ্রচ্ছিচিন্রশীস্থজিমথ মুষাঁমূ। 

কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্থান্নীহরুষ বহাম্।৷ 

(পাণিনিসম্প্রদায়ের প্লোক) ২৮৯ 

দূরাহবানে চ গানে চ রোদনে চ গ্রুতো মতঃ | 
৯১ 

দৃচভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাঁপরাঙ্মুখঃ | 

( রঘুবংশ ) ২৯০ 

২৮৮ 

স জনকস্থ্য বৈ যজ্ঞে বিনাশমগমদ্ দ্বিজঃ 

( ব্রঙ্গাগুপুরাণ ) 

দেবমিত্রশ্য শিষ্পেণ গালবেন মহাত্বনা। 

শা ুশিষ্টিরেবৈকা ব্যাঁুতেতি পুরাবিদঃ | 
(গ্রন্থকারীয় শ্লোক ) ৪৩৪১ ৫৩৬ 

দেবানাং কার্ধ্যসিদ্ধ্যর্থমাবি9ভরবতি সা! যদ! । 
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা! নিত্যাপ্যভিহীয়তে ॥ 

( সপ্তশতী ) 
্ব্যমন্বামিবিক্রীতং পূর্বস্বামিনমাপু,য়াৎ। 

( স্মৃতি ) 

রব্যন্বভাবো ন ধোৌব্যমিতি হৃত্রে গ্রতীয়তে। 
অপায়বিষয়ং ধোব্যং যত্ত, তাবদ্ধিবক্ষিতম্। 

( ভর্তৃহরি ) 

দরব্যাকারাদিভেদেন তাশ্চাপরিমিতা ইব। 
দৃশ্তস্তে তত্বমাঁসাং তু ষট্ শ্তীর্নাতিবর্তৃতে ॥ 

( ভর্তৃহরি ) 

ন্দঃ সমুচ্চয়ো! নায়ো বঙছনাং বাপি যো ভবেৎ। 
(কাতন্ত্র) ১৯৭ 

ন্শ্চতুর্ব্িধো জ্ঞেয়োহব্যযীভাবো দ্বিধামতঃ | 
( বররুচি ) ১৮৭১ ১৯৭ 

বন্দে দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ | 

তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং সাং বহুত্রীচিঃ॥ 
(উদ্ভট) ১৯৬ 

ঘিগুদ্বন্দোহব্যযীভাবঃ কর্শধারয় এব চ। 
পঞ্চমন্ত বহুত্রীহিঃ ষষ্টন্তৎপুরুষ; স্ৃতঃ ॥ 

(বৈয়াকরণসম্প্রদাযবিশেষ ) 

€৩৩ 

২৮১ 

৩০২ 

৩০৯ 

২৫৮ 

১৯৩ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬৭৬ 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় 
দ্বিতীয়াদিনুবর্থস্য ভেদাদেব চ ষড়বিধঃ। ধাতুঃ সম্দ্ধমায়াতি পূর্ববং কত্রণদিকারকৈ:। 
ক্রিয়াঘরী দবিতীয়াদেরর্থঃ গ্রায়োহত্র যোজিতঃ ॥ | উপসর্গাদিভিঃ পশ্চাঁদিতি কৈ শিন্সিগদ্তে ॥ 

( শবশক্তিগ্রকাশিকা| ) ২১৪ ( কৌমার সম্প্রদায়) ৩৫5 

দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাহপি বা। : ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিত্যং কারকে কর্তৃতেম্ততে। 
অপোদ্ধত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতিগ্রত্যয়াদিব ॥ | ব্যাঁপারে চ প্রধানত্বাৎ স্বতন্ত্র ইতি চোচ্যতে। 

(বাক্যপদীয় ) ১৬৮ (বাক্যপদীয় ) ২৬১ 
দ্িবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং ধাতুস্থত্রগণোণা দিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্। 

তদবগমননিষ্ঠ: শবশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ | 

যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিযং ভূরিভেদং 
প্রপঠিতুমধিকাঁরী সোহন্যথা নামধারী ॥ 

( ভাস্করাচা্য ) ১৫৩ 

ধনু হতে ভ্রুতবেগে ছুটে যাঁয় তীর। 

তাহার পশ্চাতে থাকে অলৌকিক বীর ॥ 

( বঙ্গীয় কবি) 
ধর্শীস্ত্ং মহ্্ষীণামস্ত£করণসম্ভৃতম্। 

( সীতোপনিষৎ ) 
ধর্মসাধনতাংশে চ বিগানং নৈব বিদ্যাতে। 
অগ্থাধ্যানবিগানং তু লক্ষ্যভেদান্ন দুস্ততি ॥ 

( তন্ত্রবান্তিক ) 
ধর্টৈরত্যুদিতৈঃ শবে নিয়মো ন তু বন্তনি। 
কর্তধর্্মবিবক্ষায়াং শব্দাৎ কর্তা প্রতীয়তে ॥ 

€ ভর্তৃহরি ) | ২৬৮ 

ধাইয়৷ ধূর্জটি গিয়া ধরে ছুটা হাতে। 
আড় হুইয়! পশ্ুপতি পড়িলেন পথে ॥ 

(শিবকীর্তন ) 
ধাতবস্ত্রিবিধা ধীরৈরুক্তাঃ কেচিদকর্মমকাঃ | 
সকর্্মকাশ্চ কতিচিৎ কতিচিচ্চ দ্বিকর্্মকা; ॥ 

(কারকোল্লাস ) ২৭৫ 

ধাতুং সর্ববমুপাদায় সর্বং রূপং করোতি যঃ। 
কুৎ স এবেতি বিশ্মিত্য তত্র! কৎ গ্রশস্যতে ॥ 

( ্রীজীব গোস্বামী ) ৫৮৭ 

৩৩ 

১০৬ 

১৫১ 

৪৬৩ 

আগম প্রত্যয়াদেশ! উপদেশা: প্রকীত্তিতাঃ ॥ 

( পাণিনীয় কারিকা) 

ধাতুনামপ্যনন্তত্বাননানার্ঘবাচ্চ সর্বথা। 
অভিধাতুমশক্যত্বাদাখ্যতখ্যাপনৈরলম্ ॥ 

( সারম্থত সম্প্রদায়) 

ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধত্র্থেনোপমংগ্রহাৎচ। 

প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোহকর্থিকা ক্রিয়া ॥ 

৪০২ 

২৭৫ 

( ভর্তৃহরি ) ২৭৬, ৪৯৮ 

ধাতুর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমন্বর্ততে । 

তমেব বিশিনষ্ট্ন্তো হুনর্থকোহন্ঃ প্রযুজ্যতে ॥ 

( অই্টমমঙ্গলা ) ৩৪৬১ ৪১১ 

ধাত্র্থমাশ্রিত্য ভবন্ত্যণাঁদিকা 

উণাগ্যধীনা নিগমেপি চ স্বরাঃ। 

অতঃ কৃদন্তর্গতমপ্যুণাদিকং 

ধাতোঃ পরং ছান্দসতোহপরং ব্রুতে। 

(প্রক্রিয়া সর্বস্ব ) ৫৮৩ 

ধাত্র্থস্ বিরুদ্ধার্থ: প্রাদিত্যো যত্র লভ্যতে। 

তত্রামী ছ্যোতকা জয়া বুধৈরন্তত্র বাঁচকাঃ ॥ 

(আধ্যাতমঞ্জরীতে দিবাকরের মতবাদ) ৩৫০ 

“ধৃঞ্রীঞাবাধৃষীয়ৌ দশমগণগতৌ । 

( দশবলকারিকা ) 

ধুমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সঙ্গিপাতঃ ক মেঘ | 

( মেঘদুত ) ২৬২ 

৪১২ 

ক্স 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহ্থাসস্থিভ কতিপয় শ্লোক 

বিষয় পৃষ্ঠা 
ধ্যৈ চিন্তায়াং স্বৃতো ধাতুশ্চিন্তা তত্বেন নিশ্চলা। 

এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নিগুণং দবিধা॥ 
( পৌরাণিকবচন ) ১০৭ 

ধরা চো ফর্বা পৃথিবী ফ্ুবাঁসং পর্বত ইমে। 
ফ্রবং বিশ্বমিদ্ং জগদ্ বো! রাঁজা বিশাময়ম্ ॥ 

(ধগ্বেদ এবং কাঁঠকসংহিতা ) 

' প্রুবং ন কারকং মন্তে নোপকারী ভবেদ্ যতঃ | 

অপায়াধারভূতোহসৌ ক্রিয়তে ন চ কথ্যতে ॥ 

( অভিযুক্তোঁক্তি ) ৩১২ 

ধ্বনিঃ ক্ফোটশ্চ শব্ধানাং ধ্বনিস্ত খলু লক্ষ্যতে। 
অলে। মহাংশ্চ কেষাঁঞ্চিতুভয়ং ততস্বভাবতঃ ॥ 

( ক্ফোটায়ন) 

৩০৯ 

৫০৪৯ 

ন কদাচিৎ প্রয়োগোহস্তি চন্দনং গন্ধ ইত্যয়ম |. 

চন্দনস্তৈব গন্ধে! হি স্বপ্রধানং প্রতীয়তে। 
এবং রূপাঁদয়স্তম্মাৎ সমাঁসে। ন বিহন্তে ॥ 

( কুমারিল ) 

নখনক্ষত্রনাসত্যা নবেদা নমুচিম্ন পাঁৎ। 

নন্রাণ্নমেরুন্স কুলনাকনক্রনপুংসকম্। 

( বৈয়াকরণকারিকা৷ ) 

ন চ প্রসিদ্ধিমাত্রেণ যুক্তমেতশ্য কল্পনম্। 
নিরমলত্বাত্তথা চোক্তং প্রসিদ্ধি বটযক্ষবৎ ॥ 

( জযন্তভট্ট ) 
_ শ তাবৎ সথত্রকারেণ কিঞ্িছুক্তং প্রয়োজনম্। 

কথং চৈতাবতি গ্রন্থে স্তাৎ প্রয়োজনবিশ্বৃতিঃ ॥ 

( তন্রবাত্তিক ) 
শ তু জাত্যাদিনিম্মুক্তং বস্ত দৃষ্টং কদাচন। 

( ক্জোকবাত্তিক ) 
নত্বং খরকুটাঃ পশ্ঠ খটাবৃক্ষৌ ন সিধ্যতঃ। 
নাপুংসকং ভবেৎ তস্মিংস্তদভাবে নপুংসকম্ ॥ 

(ব্যাগভৃতি ) 

২২৬ 

২৩৪ 

৪৩০ 

১০৩ | 

৩৪ । 

৬৭৭ 

ষ্ঠ বিষয় 

ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শবে মা সংশয়ং কথা: | 
( ভারতাচাধ্যধৃত ) ৪৬৬ 

নম্থ বন্তৃবিশেষনিংস্পৃহা গুণগৃষ্থা বচনে বিপশ্চিতঃ। 

(ভাঁরবি) ২৮ 

নমস্কৃত্য গিরং ভূরিশব্দসস্তানকারণমূ। 

উণাদয়োহ ভিধাস্থান্তে বালব্যুৎপতন্তিহেতবে ॥ 
( দৌগঙ্সোক ) ৩৮৪ 

নমন্তান্তৈ নমন্তশ্তৈে নমন্তশ্যৈ নমো নমঃ | 
( সপ্তশতী ) ৫৮ 

নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সংপৃজ্য দেব্তাঃ | 

( রঘুনন্দনধৃতস্থৃতি ) 

৷ নরহরিবিরচিতং বালকবৌধং 
রুতসঙ্গেতং গঠতি নরো যঃ। 

 দশভি দিবসৈ নৈয়াকরণো 

ূ ভবতি ন কোহপি সংশয়লেশ: ॥ 
( নরহরি ) 

 ন বদেদ্ যাঁবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কগ্ঠাগতৈরপি | 
(স্থৃতি) ১৫৯ 

ন বর্ততে চক্রমিযু ন পাত্যতে 

ন শ্যন্দস্তে সরিতঃ সাগরায়। 

৩০৩৩ 

৪৬১ 

| কুটস্থোহয়ং লোকো ন বিচেষ্টিতান্তি 

যো হোবং পশ্যতি সোহ্প্যনন্ধঃ ॥ 

|... ( মহাভাস্ত ধৃত ভারতীয় শ্লোক) 

ৃ ন বিছ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পান্রতা। 

ূ ত্র বৃন্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ঠিতম্॥ 

( পৌরাণিক ) 

ন বিধেয়প্রাধান্ং বৃত্তিক্ি,ং গ্রগল্ভতে যন্মাৎ। 

৩৩৫ 

৩০১ 

১৭৩ : অবিমুষ্টবিধেয়াংশস্তম্মাদ গ্যামুদীরধ্যতে দোনং ॥ 
( একাবলীতে বিগ্যাধর ) ৪৮৪ 

ন শ্রদ্ধা তপসাদিষু। 

( সরম্বতীকগ্ঠাভরণ ) ৩৫৫ 



৬৭৮ 

বিষয় র্ পৃষ্ঠা | বিষয় ঠা 

ন সংহিতাং বিবক্ষামীত্যসন্ধানং পদেযু যৎ। : নাস্তং প্রাপছুণাদিশীস্ত্রমিয়তা 

তদ্ বিসম্বীতি নির্দিষটং ন গ্রগৃর্থাদিহেতুকম্ ॥ _ শবধাননুক্তানতো 
(কাব্যাদর্শে দণ্ডী) ১৬৭ 1 ধাতুপ্রত্যয়রূপতঃ প্রবিভজেৎ 

ন সাধযিতুমীশা যে বন্বস্তরমকর্শমকাঁঃ | কার্ধ্যাঁৎ কিদাদীন্ বদেং। 

সত্তামাত্রাগ্ঘর্থকান্তে ভূবাঁদয় উদ্রীরিতাঃ | রূঢ়াঃ সাঁধব এব তে চ শকটা- 

( কারকোল্লান ) ২৭৫ পত্যাদিভি ধাঁতুজা: 

নম্য তৎপুরুষে লোপ্যঃ। সর্বেগীত্যুদিতং ততো বহুলমি- 

( কাতন্ত্র ) ৩৫৫ ত্যুচেন্বয়ং পাণিনিঃ | 

ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। ( প্রক্রিয়াসর্ধন্ব_উণাদিথণ্ড) ৫৭৪ 

(গীতা ) ১৬৩ | নাগ্রতিষিততর্কেণ গন্ভীরার্থস্য নিশ্য়ঃ. ৩৩ 

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে | নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে 

( স্থৃতি ) ৯৬ ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্। 

ন হি ব্যাকরণাদীনাং বেদত্েন স্বতন্ত্রতা। যন্ন পদার্ধবিশেষসমুখং 

( তত্রবান্তিক) ১৪২ প্রত্যয়: প্রকৃতেশ্চ তদৃহ্ম্॥ 

নাকমিষ্টমুখং যাস্তি সুযুক্ত বড়বারথৈঃ | ( মহাভাস্তধূত ব্যান্ভৃতি-কারিকা ) ৬৬ 

অথ পৎকাধিণো যাস্তি যে২চীকমতভাষিণঃ ॥ 

( মহাভাস্ত ৩।১।৪৮ ) 

নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রো 
নাসত্যা নক্ষত্রং নপাদো নত্রাট। 

নপুংসকং বৈ নমুচি নঁথং চ 

নাদেশমেতেষু বদস্তি ধীরাঃ ॥ 

(শাৰ্বিকদের শ্লোক ) 

নাতিব্যক্তং ন চাব্যক্তমেবং বর্ণাহুদিঙগয়েৎ। 

পয়ংপূর্ণমিবামত্রং হরন্ ধীরো যথামতি ॥ 
(তৈত্বিরীয়গ্রাতিশাখ্যধূত আত্রেয় বচন) ৩৫৭ 

নাদৈরাহিতবীজায়ামস্ত্েন ধ্বনিনা সহ। 
আবৃত্তপরিপাঁকায়াঁং বুদ্ধ শঝোধবধারয্যতে ॥ 

( বাক্যপদীয় ) ১৪ 
' নাধ্যায়াদ্ বহবান্ বাঁচো বিগ্লাপনং হি তৎ। 

. (বৃহদারণাক) ৯৯০ 

১৬৩ 

২৩৪ 

ব্যাকরগদর্শনের ইতিহাস 

নামধেয়স্ যে কেচিদ্ভিবাদং ন জানতে। 

তান্ প্রাজ্ঞোহহমিতি কয়াৎ স্ত্রিযঃ সর্বা- 

স্তঘৈব চ॥ (মন) ৮৬ 

নামঃ সত্তগ্রধানস্ত ধাতুকারোহজ্ঞ এব হি। 

শব্ধবক্তৈ কদেশীদে ধাতর্থত্বমবোচত ॥ 
( মনৌরমায় রমানাথধৃত শ্লোক ) 

নায়াং সমাসো যুক্তার্থ;। 

(কাতন্ত্র সুত্র) 

নায়ো যে ন গ্রুতিং বিছুঃ। 

( কাত্যায়ন ) রি 

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো 

ন মেধয়! ন বহুনা শ্রুতেন। 

যমবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তন্যৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনুং স্বাম্। 

(সুগকোপনিষৎ ২ 

৪০৭ 



্যাকরণদর্শনের ইতিহাসসস্থিত কতিপয় প্লৌক 

বিষয় পৃষ্ঠা 
নাবিগ্ানাং তু বৈচ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্কচিৎ। 

সমবিষ্ভাধিকানাং তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্॥ 

( উদ্ভট) 

নাসতো বিছ্যতে ভাবঃ | 

(গীতা) 

নাসদুৎপদ্যতে কচিৎ। 

( সৎকাধ্যবাদ ) ৪ 

নাসংস্কৃতাং বদেদ্ বাঁণীং কর্ম কুর্ববন্নযজ্জিয়াম্। 
যজ্ঞেৎপশব্বতে। জল্পন্ গ্রায়শ্চিতীয়তে দ্বিজঃ ॥ 

( বৃহস্পতি ) 
নিত্যৈব সা জগন্স,স্তিস্তয়। সর্ববমিদং ততম্। 
তথাপি তৎসমুৎপত্তি বুধ শ্রায়তাং মম ॥ 

( সপ্তশতী ) ২২, ২৮১ 
নিত্যোহনিত্যে! বিকল্পশ্চ সমাস; কর্ত,রিচ্ছয়া। 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায়বিশেষ ) 

নিপাতা গ্যোতকাঃ কেচিৎ পৃথগর্থাভিধায়িনঃ। 

আগমা ইব কেৎপি স্থ্যঃ সংতুয়ার্থস্ বাঁচকাঃ ॥ 
( ভর্তৃহরি ) ৩৫১ 

নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়া উপসর্গাশ্চ প্রায়: 

ঘ্োোতকত্বাৎ ক্রিয়াযোগে লৌকাঁদবগতা৷ ইমে॥ 

১৫৪ 

88 

০০ 

১৯৩ 

( উদ্ভট ) ৩৪৯ 

নিপাতাশ্চাদয়োহসত্বে। 
( সৌপদ্ন সুত্র ) ৩৪৫ 

নিপাতিতন্হৎস্বামিপিতৃব্যত্রাতৃমাতুলম্। 

১২৮ 

৬৭৯ 

বিষয় পা 
নিরুক্তব্যাক্রিয়াদ্বারা প্রসিদ্ধিঃ কিং বলীয়সী। 

সমুদায় প্রসিদ্ধি বাঁ! যেচ্ছস্থেবাথ বা ভবেৎ। 
(তন্ত্রবার্তিক ) » 

নিরুক্তা প্রকৃতি দ্বেধা নামধাতু প্রতেদত: | 
নামপ্ররুতিকশ্চৈব ধাতুপ্রকু তিকম্তথা | 

( জগদীশ ) ১৭০, ৫৪৩ 

নির্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্িছুপাভ্তবিষয়ং তথা । 

অপেক্ষিতক্রিয়ং চেতি ত্রিধাৎপাদানমুচাতে ॥ 
(বাকাপদীয় ) ৩২৩ 

নির্দেশ: কম্ম করণং প্রদানমপকর্ষণম্। 

স্বাম্যথোহথাধিকরণং বিভক্তার্থ।ঃ প্রকীর্তিতাঃ। 
( নিরুক্তবুত্তি) ১৭০ 

| 
| 

৫৮৮০ 

নির্মুলত্বাদ্ বিগীতত্বানলৈচ্ষল্যাদ্ বেদবাধনাং। 

পূর্বাপরবিরোধাচ্চ নাস্য প্রমাণ্যসম্ভবঃ ॥ 

( পার্থসারথি মিশ্র ) ১৪২ 

নির্ত্তযং চ বিকার্ধ্যং চ প্রাপ্াং চ ভ্রিবিধং মতম্ 

তত্রেপ সিততমং কর্ম চতুর্দাহন্যত্ব, কল্পিতম্॥ 

ইত্যাদি ( হরিকারিকা) ২৮৩ 

নৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়া। 

(ক) ৩২ 

ন্তায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানং চ কেচন। 

(স্থরেশ্বরাচার্ধ্য ) ১০৪ 

র পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্কি বিগ্রহো বাঁকাযোজনা। 

আক্ষেপন্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ 

পাণিনীয়মিবালোকি ধীরৈত্তৎ সমরাজিরম্ ॥ (পরাশর উপপুরাণ ) ৩৮৬ 
( শিশুপালবধ ) ৫৭৪ : পদজ্ঞানং তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থ ধীঃ | 

নিমিস্তভেদাদেকৈব ভিন্ন শক্তিঃ গ্রতীয়তে। : শাববোধঃ পা তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥ 

সপ ( ভাষাপরিচ্ছেদ ) ১৭৮ 

৮৮. বাক্যপদীয় ট্রি পদজৈর্নাতিনির্বন্ধ: কর্তব্যে! মুনিভাষিতে 

শিশিত্তাৎ জল | অনুম্মরণতাৎপর্ধ্যাস্নাদ্রিয়ন্তে হি লক্ষণমূ ॥ 

(সৌপস্ন স্তর) ৩৫৫ |  (ভারতাচার্ধ্য ) ৪৬৬ 



৬৮০ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 

পদান্তরেণ সম্বন্ধে সংহতে ধর্র মুখ্যতা । পরেটণবেণ গ্রহাঃ সর্ব পূর্বেণৈবাণ গ্রহা মতা: । 

সাহিত্যবৎ পদানাঁং হি সমাহারঃ স উচ্যতে ॥ | খতেহুধুদিৎসবর্ণন্যেত্যোতদেকং পরেণ তু ॥ 

( গ্রয়োগরত্বমাল! ) ১৯৮ ( পাঁণিনিসম্প্রদায়ের কারিকা ) ৪৭৯ 

পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বরণর্ষিবয়বা ইব। পরেষাং স্তাসমাঁচারং ব্যাড়িন্তৌ চেৎ 
বাক্যাৎ পদানীমত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন ॥ স্বরৌ পরৌ। ( খক্প্রাতিশাখ্য ) ৫২৬ 

(বাক্যপদীয় ) ১৪ । পাণিনীয়ং মহাশান্ত্ং পদসাধুত্বলক্ষণম্। 

পন্মং হি পছ্যতেরুক্তং ন পতে মাঁধবাদিভিঃ | : সর্বোপকারকং গ্রাহং কৎন্নং ত্যাজ্যং ন কিঞ্চন&. 

স্পষ্ট দকারশ্চোদীচাং তকারোক্তিরতো ভ্রমঃ ॥ (পরাশর উপপুরাঁণ ) ১৪৯ 

(প্রক্রিয়া সর্ববন্বের উপাঁদিখণ্ডে নায়াঁয়ণ) ৫৮২ পাতঞ্জলমহাভাস্চরকগ্রতিসংস্কৃতে | * 

পরমাত্মা! যথা দেব এক এব ব্রিধা স্থিতঃ | মনোবাক্কায়দোষাঁণাং হত্রে খহিপতয়ে নম: ॥ 

প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ ॥ (চরকসংহিতার টাকায় চক্রপাণিদত্ত) ১৫৪ 

( বরাহপুরাণ ) ১১৯ ৷ পাতঙঞ্জলে বিষুরপদাঁপগায়াঃ 
পরমার্থে তু নৈকত্বং পৃথক্ত্বাত্িক্লক্ষণম্। * পাঁতঞজলে চাপি নয়েহবগাহম্। 

 পৃথকৃত্বৈকত্বরূপেণ ততমেব প্রকাশতে ॥ ৷ আচক্ষতে শুদ্ধিদমাপ্রস্থতে- 

(ৰাক্যপদীয় ) ১ রা-চ-ক্ষতে রাগমধোক্ষজে চ ॥ 
পরস্পরবিগীতত্বমতন্তাসাং ন দৃষণম্। ( অভিযুক্তোক্তি ) যু 

সি রর স্যান্নৈকত্রাপ্যপ্রমাণতা ক নিবি 

পরম্পরবিরোধাচ্চ নাস প্রামাণ্যসম্ভবঃ | মাতরিপুরুষ উড খরমশকা:। 

(পার্থসারথি মিশর) ৩২৩ । পিশ্ীশুরো গেহেবিজিতা 
পরম্পরেণ চাঁচা বিগীতবচনাঃ স্থিতাঃ | গেছেনদদী গেছেনতী। 
ুতরবাপ্তিকভায্তেযু কিং তত্রাধ্যবসীয়তাম্॥ ৰ ( মৌঞ্ধবোধসম্প্রদায় ) ২৩১ 

(তন্বার্ডিক ) ১৪২ | পাঁদস্তর্থসমান্তিরর্া জ্েয়ো৷ বৃত্ত্ত বা! পুনঃ। 

পরা বাঙ্মুলচক্রস্থা পশ্তস্তী নাঁতিসংস্থিতা | মাত্রিকস্থ চতুর্তাগঃ পাঁদ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

হাদিস্থা মধ্যমা জেয়া বৈথরী কদেশতঃ ( আগিশপি ) ৫২২ 
( তন্ত্রশাস্ত্র) ১০৯ 

পরাশ্চতন্রো যত্রেতি ইন্দ্রোলুখলয়োঁঃ স্ততিঃ | 1. টিটি 
মন্তেতে যাস্ককাখক্যাবিভ্র্রস্তেতি তু ভাগুরিঃ ॥ | * প্রচলিত পাঠ__“পাঁতঞ্জলমহাতান্চরকগ্রতিসংস্কৃতৈ:'। 

( বৃহদ্দেবত। ) ৪৯৬১ ৫০১ অনেকের মতেই পাঠটা কিন্তু অপুদ্ধ। সেইলগ্ 

* পরান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্র়তে । কর্তৃবাচ্যে কিবন্ত 'প্রতিসংস্ৎ' পদের চতুর্ীর একবচন 

_ (শ্বেতাখবতরীয় মন্ত্র) ১১৮ | 'গ্রতিসংস্কৃতে' পদ এস্থলে মন্গিবিষ্ট হইল । 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত কতিপয় ক্লৌক দক 

বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় ঠা 
পিতরো মন্ত্রমিচ্ছ্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতাঃ। পূরববমধযান্তসর্বান্ত-পদপ্রাধান্তত; পুনঃ । পু 

(পৌরাণিক ) ১৫৫ ; প্রাচ্যৈ: পঞ্চবিধঃ প্রোক্ত: সমাসো বাভটাদিভিঃ ॥ 
পিত্েন দূনে রসনে সিতা২পি ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ) ৪৫৩ 

তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস। ( নৈষধ ) ৫৪; পূর্ববসিদ্ধং তু যৎ কাধ্যং পুনরাঁরভ্যতে বিধৌ। 

পুরাণন্তায়মীমাংসাধর্শশাস্ত্াঙ্গ মিশ্রিতাঃ | ূর্বকাধ্যব্যুদাায় বিশেধার্থং চ তদ্ ভবেৎ॥ 

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যাঁনাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥ ( কাতন্ত্রটীকাধৃত ) ৩৬১ 

( যাজ্বন্ধ্যসংহিতা ) ৪৮) ১১৫  পূর্ববাৎ পরবলীয়ন্্ং তত্র নাম গ্রতীয়তাম্। 

পুরুষৌত্মদেবস্ত কাঁমরূপীয়সাঁধকঃ। ৷ অন্োন্নিরপেক্ষাণাং যত্র জন ধিয়াং ভবেৎ। 
জনন্াঁঃ কণদেশীদ্ধি রত্বমালামুদাহরৎ ॥ ( মীমাংসক সম্প্রদায়) ৩৬৬ 

(গ্রন্থকারীয় শ্লোক) ৪৫৫ : পূর্য্েহব্যয়েহব্যয়ীভাবোহমাঁদৌ তৎপুরুষ: স্থৃতঃ। 
পৃজ্যামুগ্রহকাম্যাভিঃ স্বদ্রব্যস্ত পরার্পণম্। ৷ চকারবুলো দন্দঃ সংখ্যাপূর্বেবা দ্বিগ স্থৃতঃ ॥ 

দানং তশ্ার্পণস্থানং সম্প্রদানং প্রকীত্তিতম্॥ : ( পুরুষোত্তম ) ১৯৪ 
( প্রমোদজননীধৃত ) ৩০০ : পূর্বেত্তররুতং রূপং প্রত্যাদানাবসানয়োঃ | 

ূর্বং কৃত! পদচ্ছেদং সমাসং তদনস্তরমূ। ন যা, সর্বমেবান্তদ্ যথাসংহিতমাঁচরেৎ ॥ 

সমাসে তু কৃতে পশ্চাদর্থং ব্রয়াদ বিচক্ষণঃ ॥ ( উপলেখগ্রস্থ ) ৩৫৭ 

( বিষ্ণধন্ম্োত্তর ) ৩৮৭ পৃথঙ, নিঝিষ্টতত্বানাং পৃথগর্থাভিপাতিনাম্। 

ূর্বং নিপাঁতোপপদোপসর্গৈঃ | ইন্রিয়াণাং যথা কাধ্যমুতে দেহান্প লভ্যতে। 
সম্বন্ধমীসাঁদয়তীহ ধাতুঃ। (বাঁক্যপদীয় ) ৫১১ 

প্চাততু কত্র্ণাদিভিরেব কাঁরকৈ- পৌষে) প্রেতি প্রগাথো দ্বৌ মন্যতে শাকটায়নঃ। 

বস্তি কেচিত্রপরে বিপশ্চিতঃ ॥ * । উন্্রমেবাথ পূর্ববং তু গালব: পোষমুদ্তরম্। 

( কৌমারসম্প্রদায়বিশেষের শ্লোক ) ৩৫০ ( বৃহদ্দেধতায় শৌনক ) ৫৩৬) ৫৪১ 

ূর্বং পদ্মভূবা প্রোক্তং শ্রতেন্দ্েণ প্রকাশিতম্। ; প্রকর্ষবাচকঃ গ্রশ্চ রুতিণচ হৃষ্টিবাচকঃ। 

তদ্ বুধেভ্যো বররুচিঃ কুতবানিজ্্রনামকমূ। ্ষ্টৌ প্রুষ্টা যা৷ বিদ্যা প্রকুতিঃ সা প্রকীর্ঠিতা ॥ 

(বররুচির পীন্দ্রনিঘণ্ট ) ৪৯০ ( পৌরাণিক শ্লোক) ১০৭১ ৪২৮ 

ূর্ধবং বাচ্যং ভবেদ্ যস্যয মোঘবারীর্জার ইম্ততে। | গ্রকৃতাৎ কর্মণো যন্মাৎ তৎসমানেষু কর্মনু । 

( কাতন্্ত্র ) ২০৩, ৩৪৯, ৩৫৫ ধর্দ্বোপদেশো যেন স্থাদদতিদেশঃ স উচ্যতে ॥ 

( মীমাংসাসম্প্রদায় ) ৩৮০ 

রনির রা প্রক্কতিং পুরুষং চৈব সর্বেষামেব সম্মতম্। 

* ইহা স্যায়াবতারকৃৎ লিষ্কসেন দিবাকরের মত। । সম্ভৃতমিতি বিজ্ঞেয়ং কপয়, স্যাদিতি নিশ্চিতম্ ॥ 

বৈয়াকরপসপ্পরদায়ে কিন্তু ইহা আদৃত নছে। | ( নন্দিকেম্বর ) ৪৭৩ 

৮৬ 



৬৮২ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠা! বিষয় পা 
প্রকৃতিং প্রতায়ং চাঁপি যে! ন হস্তি সআগমঃ | | গ্রাতিবিষ্বং যথাহন্থত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশী। 

( অভিযুক্তোক্তি ) ১৬৯ ; তৎ প্রবৃত্তিমিবান্েতি স ধশ্শাঃ ক্ফোটনাদয়োঁ;| 
গ্রকৃতিপ্রত্যয়ানন্ত্যাদ্ যাবন্তঃ পদরাশয়ঃ | (হরিকারিক1 ) ২ 

লক্ষণেনানুগম্যন্তে কম্তানধ্যেতুমর্তি | | ্রত্যক্ষমেকে চার্বাঁকাঁঃ কণাঁদন্থগতৌ পুনঃ । 
( তন্্রবার্তিক ) | ৫৪ | অনুমানং চ তদ্বাথ সাংখ্যাঃ শব্বং চ তে অপি॥ 

প্রকতে; প্রত্যয়ন্তাপি সম্বন্ধে! যো ভবন্নপি। স্তায়ৈকদেশিঘ্রোহপ্যেবমুপমানং চ কেচন। 

তয়োরমৃপঘাতী শ্যাদাগমঃ স বুধৈ মত; ॥ অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বারধ্যাহ গ্রভাকরঃ ॥ -. 

( দুর্গদাসোদ্ধত কারিকা ) ১৬৯ | অভাবষষ্ঠান্তেতানি ভাট্র! বেদান্তিন স্তথা। 

প্রকৃত্যর্থন্য ষঃ স্বার্থে বিধেয়ত্বেন বোৌধনে। 
সমর্থঃ সোহথবা শব্দ! বিভক্তিত্বেন গীয়তে ॥ 

( শব্শক্তিগ্রকাশিক! ) ২৪৬ 

গ্ররৃত্যন্ত; সনস্তুশ্চ যউন্তো যঙলুগেব চ। 

গ্যস্তো গ্যস্তসনন্তশ্চ ষড়বিধো ধাতুরুচ্যতে ॥ 

( বৈয়াকরণগণের কারিকা ) 

গ্রকৃত্যা বিকৃতি ধর্মাচ্চতুর্থ্যস্তা সমস্াতে । 
তাদর্ঘ্যে যুপদার্বাদৌ তেনান্মিন্ ন সমাঁসতা 

( ক্সোকবাস্তিক ) ২২০ 

গ্রকুত্যাশ্িতকাধ্যং স্যাদস্তরঙ্গমিতি ঞ্কবম্। 

প্রকৃতেঃ পূর্বপূর্বব স্তাঁদন্তরঙগ তরং তথা ॥ 

(বৈয়াকরণদের শ্লোক) 

্রকৃত্যুচ্ছেদসত্ভৃতং কিঞ্চিৎ কাষ্ঠাদিভম্মবৎ ॥ 
কিঞ্চিদ্ গুণাস্তরোৎপত্ত্যা সুবর্ণাদিবিকা রব ॥ 

(হরিকারিকা ) ২৮১ 

প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষটান্তমুপসংহার এব চ। 
তথা নিগমনং চৈব পঞ্চাবয়বমিস্ততে ॥ 

( বিষুধর্খোত্বর ) 

গ্রতিযোগিপদাদন্তদ যদন্তৎ কারকাদপি। 

বৃতিশব্ৈকদেশন্ত সনবন্ান্তেন নেয্তে ॥ 

( বৈয়াকরণদের শ্লোক ) 

১৭৫ 

৩৭৫ 

৩৮৬ 

১৮১ 

সম্ভবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগ্ডঃ | 

( স্থরেশ্বরাচা্য ) ১০৩-৪ 

প্রত্যক্ষেণাঙগমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বুধ্যতে। 

এনং বিদসন্তি বেদেন তম্মাদ্ বেদস্ত বেদতা ॥ 

( সায়ণাপ্দিধৃত মীমাংসাপ্রমাঁণ ) ১১৭ 

প্রত্যাহারো হি বর্ণেকমুখীকরণমিস্ততে। 
( জৈনেন্্ব্যাকরণ ) ৪৭৫ 

প্রদীপঃ সর্ববিদ্ভানামুপায়ঃ সর্ববকর্মমণাম্। 
আশ্রয়; সর্বধর্মাণাং বিদ্যোন্দেশে প্রকীন্তিতা। 

( বাৎস্যায়ন ) ্ ১৫৪ 

প্রদেশাস্তরসিদ্ধেন লক্ষণেনানগম্যতে। 

দেশাস্তরস্থিত: শব লক্ষ্যভূতোহন্যশব্ববং | 
( তন্ত্বাত্তিক ) ১৪১ 

প্রধানকর্মণ্যাখ্যেয়ে লাদীনাহু ধিকর্ণামূ। 
অগ্রধানে দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত,স্চ কর্ণ; | 

(পাঁণিনীয়বান্তিক ) ২৯০ 

গ্রধানত্বং বিধে্যত্র গ্রতিষেধেহপ্রধানতা । 

পধুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোততরপদেন নঞ,॥ 

ইত্যাদি ( মীমাংসাবার্তিক ) 9 

প্রপরাহপসমগ্ববনিছু রভি- 

ব্যধিহ্দতিনিপ্রতিপর্য্যপয়ঃ। 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত কতিপয় স্লৌক 

পৃষ্টা, বিষয় বিষয় 

উপমাঙিতি বিংশতিরেষ সথে 

উপসর্গবিধি; কথিত: কবিন! ॥ 

( কাতন্ত্রপঞ্জী ও স্পন্ন ) 

প্রপরাপসমন্ববনিদুর্ব্যাউি স্তধয়োশপ্যতী 

হৃদভয়শ্চ প্রতিনা সহ পযু'পয়োরপি। 

( অভিনব শাকটায়ন ) 

গ্রপূরণং দুহ্রের্থঃ পৃরণাভাৰ এব সঃ। 

প্রস্থানপ্রন্থতিপদে বিরুদ্ধার্থস্ দর্শনাঁৎ॥ 

( অভিনব শাঁকটায়ন ) 

প্রগ্রপূজ্য মহাদেবং সংসংযম্য মনঃ সদা। 

উপোঁপহায় সংসর্গমুছ্দগতঃ স তাপস: ॥ 

( দৌর্গ টাকাঁধৃত শ্লোক) 

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। 

প্রমাহর৫কারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিস্বনম্। 

( বিষুপুরাণ ) 

প্রমাদমেব মা কার্ষীঃ সামর্ধ্যায় যতম্ব চ। 
এবমর্থে। নিষেধোহয়ং নাদ্রিয়েতান্থা হাসৌ ॥ 

ইত্যাদি ( তন্ত্বার্তিক ) 
প্রয়োজনং সংশয়নির্ণয়ৌ চ 

ব্যাখ্যাবিশেষে! গুরুলাঘবং চ। 

কতবুদাদো২কতশাসনং চ 

স বার্তিকে। ধর্মগুণোহষ্টকশ্চ ॥ 

( বিষুধর্দোত্র ) 

প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বা! নিত্যেন কৃতকেন বা। 

পুংসাঁং যেনোপদিশ্তেত তঙ্ছান্ত্রমভিধীয়তে ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) 

্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ। 

নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্তমানশ্চতুব্বিধঃ ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) 

৩৪৫, ৪১১ 

৪১১ 

৪১৯ 

১০১ 

৩৯১ 
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৬৩০-১ ৰ 

৩৪৬ 

৬৮৩ 

ষ্ঠ 
্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্ত চ কাঁরকাণাং য ঈশ্বরঃ। 
অপ্রযুক্তীঃ প্রযুক্তে। বা স কর্তা নাম কারকম্ ॥ 

(সৌপদ্স সম্প্রদায়) ২৬২ 
প্রসাদে! নিক্ষলো যস্থয কোপোঁপি চ নিরর্৫থক:। 
ন তং তর্তারমিচ্ছস্তি ষণ্ডং পতিমিব স্ত্িয়; ॥ 

( উদ্ছুট) 

প্রসিদ্ধমপি শাস্্ত্বং যস্ত তর্কেণ বারয়েখ। 

বেদন্যাপি স নিত্যত্বং বোমবদ্বারয়িস্যতি ॥ 

(কুমারিল ) 

প্রসিদ্ধহানিঃ শব্দানামপ্রসিদ্ধে চ কল্পনা । 

ন কাধ্যা বৃত্তিকারেণ সতি সিদ্ধার্থসম্তবে ॥ 

( কুমারিল ) 
প্রস্ফোটনং শূর্পমন্ত্রী ন স্ত্রী ভিতউ চালনী। 

(যাঁদবগ্রকাশ ) ১২৩ 

প্রাগন্থতঃ শক্তিলাভান্ন্য গৃভাবাপাদনাঁদপি। 

৪৬১ 

৪৯ 

৩৯১ 

৷ তদধীনপ্রবৃত্িত্বাৎ প্রবৃভ্তানাং নিবর্তনাৎ ॥ 
অনৃষটত্বাৎ গ্রতিনিধেঃ প্রবিবেকে চ দর্শনাধ। 

' আরাদপ্যুপকারিত্বে স্বাতন্্ং কর্ত,রুচ্যতে ॥ 

(বাঁক্যপদীয়) ২৬২ 

প্রাণ্তৎপত্ভিবিনাশাভ্যাঁং * সবশ্য যুগপদগুণৈ: | 

। অসর্বলিঙ্গীং বহবর্থাং তাং জাতিং কবয়ো! বিদুঃ॥ 

৪৪৭ ( দৌর্গবৃত্তিধূত শ্লো'কবাষ্ঠিক ) 

প্রাঙ্নিগিত্তং তথা কাযা কার্ধ্যং পরনিমিত্তকম্। 

অত্র ক্রমেণ বক্তব্যং প্রায়; ুত্রেযু সর্বতঃ ॥ 

ক্রমাচ্চ পঞ্চমী যী গ্রথমা সপ্তমী তথা। 

কূচিৎ পরনিমিত্তশ্ত স্থানে বিষয়সপ্রমী ॥ 

( হরিনামামৃতব্যাকরণ ) 
শশী 

* ইহ] দুর্গসিংহধৃত পাঠ। কিন্তু বর্তমানকালের 

মহাভান্তে মুদ্রিত হইয়াছে প্রাদুগ্াববিল।শাভ্য।২” 

(৪1১৬৩ )। 



৬৮৪ 

বিষয় 

প্রাণাদ্দিপঞ্চকং চৈব মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ | 
বৃব কারণত্বেন খ-ফ-ছ-ঠ-থ-চ-ট-ত-ব. ॥ 

বর্গদ্িতীয়বর্ণোখাঃ প্রাণাগ্ঠাঃ পঞ্চবায়বঃ | 
মধ্যবগত্রয়াজ্জাতা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ ॥ 

( নন্দিকেশ্বর ) ৪৭৩ 

প্রারস্তাদা সসাপ্ডেস্ত যাবনে! নশ্ততি ক্রিয়া। 

তাবদ্বর্ভত ইত্যম্মাদ্ বর্তমান উদাহতঃ ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) ৩৩৬ 

প্রাধিতঃ শান্ত্রকারেণ পাঁদগ্রহণপূর্ববকম্। 
লিঙ্গান্থশীসনব্যাখ্যাং করোতি পৃথিবীশ্বরঃ ॥ 

( সর্ববলক্ষণা ) ৪২৪ 

প্রেষণাধ্যেষণে কুর্ববংস্তৎসমর্থানি বা চরন্। 
কর্তেব বিহিতাং শাস্ত্রে হেতুসংজ্ঞাং প্রপদ্যতে ॥ 

(বাক্যপদীর় ) 

প্রোবাচ বাস্কলিঃ শান্ত্রং সুধীশানসনবৎ পরম্। 
( গ্রন্থকারীয় গ্লোকাংশ ) ৪৪৩১ ৫৩৪ 

ফলব্যাপারয়োরেক নিষ্ঠতায়ামকর্্মকঃ | 

ধ[তুম্তয়োর্ধন্মিভেদে সকর্্দক উদ্াহতঃ ॥ 

( ভূষণকারিক1) 
বহুবে৷ বিষয় যস্ত স সামান্বিধি ভব্ছে। 

অল্পঃ স্তাদ্ বিষয়ো যস্ত স বিশেষবিধি মৃতঃ ॥ 

( বৈয়াকরণদের ক্লক ) 
বহুবীহিঃ স্বগর্ভার্থসম্বদ্ধিত্বেন বোধকঃ । 
নিরূঢ়য়া লক্ষণয়! স্বাংশজ্ঞাপকশব্ববান্ ॥ 

( শবশক্তিগ্রকাশিকা ) 
বাহুলকং প্রকৃতেম্তমুদৃষ্টেঃ 

| প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্। 

কার্যযসশেষবিধেশ্চ তহুক্তং 

নৈগমন্ূটিভবং হি সুসাধু ॥ 

( ব্যাগ্রভৃতির গ্লোকবার্তিক ) 

২৬৬ 

২৭৩ 

৩৭৫ 

২০৮৮ 

৫৬৭ 

ব্যাকরণদর্শমের ইতিহাস 

পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 

বুদ্ধেকং ভিগ্যতে ভিন্নমেকত্বং চোঁপগচ্ছতি। 
বুদ্ধ্যবস্থা বিভজ্যেত সা হর্থন্য বিধায়িক! ॥ 

( হুর্ণসিংহধূত ) 

্রহ্মণা তু ততঃ পশ্চাঁৎ সর্বং বিজ্ঞায় যোঁগতঃ। 

দেবানাং গুরবে কিঞ্চিৎ প্রভাঁষিতমিতি স্থিতি: ॥ 

(গ্রন্থকারীয় গ্লোক ) 

রন্স্ত্রকৃতে তন্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে । 

(ভামতী ) 

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্থভৃব 

বিশ্বন্ত কর্তা ভূবনন্য গোঁ । 

(মুণ্ডক ) 

রহ্ষাণী কুরুতে সৃষ্টি ন তু ব্রহ্মা কদাঁচন। 

অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়: ॥ 

( কুব্জিকাতিস্ত্ ) 

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরাস্তকারী 

ভাঙ্ঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ। 
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-বাহুকেতু 

কুর্বস্ত সর্ধ্বে মম স্থপ্রভাতম্॥ 

( পৌরাণিক মন্ত্র) ১৩৫ 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং 

ভজ গোবিন্দং মুঢ্ুমতে | 

( শঙ্করাচাধ্যকৃত চর্পটপঞ্ররিকা) ৫৮ 

ভঞ্রিভাসমিদো ঘুরচ, | 
( চান্দ্রন্থত্র ) 

ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়ো ভর্তা! পাল্যাচ্চৈব তথ! পতিঃ। 

গুণস্যাস্য নিবৃতৌ তু ন ভর্তা ন পুনঃ পতিঃ॥ 
( মহাভারত ) হি 

ভারদ্বাজকমাখ্যাতং ভার্গবং নাম ভাস্তে। 

বাসিষ্ঠ উপসগন্ত নিপাত: কাশ্ঠপঃ স্থৃতঃ ॥ 

( কাত্যায়ন ) ] 

৩৩২ 

৪৪৩১ ৪৮৮ 

৫০৪ 

৪৮৮ 

১১৯৭ 

৩৫৫ 

৫০৮ 

গু 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিত কতিপয় ক্লোক 

বিষয় 

তরদ্বাজে। মুনিশ্রেষ্ঠ এন্ত্রং শ্রত্বা পুরন্দরাৎ। 

প্রোবাচ শাৰিকং তত্বং মুনিভ্যন্তদনস্তরম্ ॥ 

(গ্রন্থকারীয় শ্লোক ) 
ভবতিমিরাসবপানমদাদ, 

ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ। 

মিহিরবিভা্ি যতঃ স্থৃতরাং 

ত্রিভুবনভাবনভানিকরৈঃ ॥ 

( মার্কগ্েয়পুরাণ ) 

তবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো! জনঃ | 

( অভিযুক্তোক্তি ) 
ভবতীত্যেষ সত্তায়াং প্রাপ্তিসম্পত্তিজননস্থু। 

আদ্যোপলস্তে পর্যাপ্ত সামর্থ্য প্রভবত্যয়ম্ । 
( ভট্টমল্ল ) ৪০৪ 

ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্যযয়াৎ। 

গুঢ়ো২হত্মা বর্ণবিকৃতেবর্ণনাঁশাৎ পৃষোদরম্॥ 

পৃষ্ঠা 

৪৪৩১৪৮৮ 

৫৭৭ 

৩৬৭ 

(ন্তাঁসোদ্ধত কারিকা ) ১৮ 

ভা্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্। 
( রঘুনন্দনধূত স্মৃতি ) ৩৭৩ 

ভার্ধ্যা ভেকম্য বর্ষা শৃঙ্গী স্যাঁন্ মদ্গুরশ্য তু'"' 
(ভাগুরি) ৪৯৭ 

ভাবতত্ববিদঃ শিষ্টাঃ শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ। 
যদ যদ্ ধর্মেংঙগতামেতি লিঙ্গং তত্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 

( ভর্তৃহরি ) ৪৩৪ 

ভাঁগ্বস্তে পরিতো যস্মাৎ পরিভাষান্ততঃ স্থৃতাঃ । 

তাসামর্থীঃ প্রয়োগাশ্চ লিখ্যন্তে ভাবশর্্ণা॥ 

( কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তি ) ৩৭৩ 

ভিন্নঃ শরেণ রাঁমেণ রাঁবণে! লোকরাবণঃ | 

করাগ্রেণ বিদীর্ণোপি বানরৈ যুধ্যতে পুনঃ ॥ 

( বৈয়াকরণদের গ্লোক ) ১ 
ভীন্মঃ কুবূণাং ভয়শোকহস্তা। ূ 

(মহাভারত ) ১৪৭ | 

৬৮৫ 

বিষয় পৃ 

ভূতপঞ্চকমেতম্মাদ্ধববরণ, মহেশ্বরাৎ। 

ব্যোমবা যৃদ্ুবহ্যা খ্যভৃতান্তাসীৎ স এব হি॥ 

হকারাদ্ ব্যোমসংজ্ঞং চ যকারাঁদ্ বাযুরুচ্যতে | 

রকারাঁদ বহিস্তোয়ং তু বকারাদিতি সৈব বাঁক॥ 

( নন্দিকেশ্বর ) ৪৭২ 

ভূজি পাঁকে ভবেদ্ধাতু ধন্মাৎ পাঁচয়তে হামৌ। 

 ভ্রাজতে দীপ্যতে যন্ম।জ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥ 
কালাগ্রির্ূপমাস্থায় সপ্তাচ্চিং সপ্ররশ্মিভি; | 

ভ্রাজতে ততম্বরূপেণ তন্মাদ্ ভগ: স উচ্যতে ॥ 

|... ( যাঁজ্ঞবন্ধ্য ) ১০৭ 

ভেদাখ্যানায় ন ছন্দো নৈকশেষো ন সংকরঃ। 

(অমর) ২০০ 

ভেগ্ভেদ কয়োঃ শ্রেষঃ সম্বন্ধ: ন চঙুব্বিধ: | 

 স্বস্বামী জন্তজনকোহ্ধয়বাধমবী তথা। 

স্থান্থাদেশ ইতি প্রোক্ত::*" "* 

(ঝারকো লাস ) ২৪৭ 

ভাঁছ্যদাদী জুহোত্যাদিদিবাদিং ম্বাদিরেব চ। 

তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ ॥ 

( পাণিনীয় শগ্লে।ক ) ১৭৬ 

 মধুরা্লাক্ষরঘূতং সারধদ্ গৃঢ় কন্মকম্। 

হেতুমৎ তথ্য বচ্চিত্রং ষড় বিধং সুত্রলক্গণম্ | 

| (চান্ত্রম্প্রদায় ) ৩৫৭ 

৷ মনো বুদ্ধিরহংকা রশ্চিন্তং করণমান্তরম্। 

সংশয়ে! নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণ, বিষয় অমী ॥ 

( পঞ্চীকরণবার্টিক ) 
 মন্তার্থজে। জপন্ জুহবৎ তথৈবাধ্যাপ়ন্ দ্বিজঃ। 

ূ স্বর্গলোকমবাঁপ্পোতি নরকং তু বিপর্যয়ে ॥ 

২৯৭ 

(হারীত) 
রর 

মন্ত্রে হীনঃ স্বরতো বর্ণতো! বা." 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ৬৮৬ 

বিষয় পৃষ্টা | বিষয় 
মন্বত্রিবিষ্টহারীতযাজ্ঞবদ্ধ্যোশনোহজি রাঃ। মুক্তো ভীতিরপত্রস্তো জুগুগ্সাভীতনিগতাঃ। 
যমাঁপ্ত্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ইতরঃ পতিতোহপেতো ভয়াপোঁড় মতাবিহ। 
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। ( মৌঞ্চবোধ সম্প্রদায়) ২২৪ 
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশান্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ মুনিনা! ব্যাঁড়িন! গ্রন্থঃ প্রণীতত্তদনস্তরম্। 

(যাজ্ঞবন্থ্য-সংহিতা ) ১১৭ ( গ্রন্থকাঁরীয় ) ৪৪৩১ ৫২৫ 
মযুরচাতকচ্ছাগক্রোঞ্চকোকিলদছু রাঃ | মূলধাতুর্গণোক্তোহসৌ সৌত্রঃ হৃত্রিকদশিতঃ। 

গজশ্চ সপ্ত বড়জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী ॥ যোগলত্যার্থকো ধাতুঃ প্রত্যয়াস্তঃ প্রকীর্তিত; ॥._ 

( সঙ্গীতরত্বাকর ) ১৫২ ( জগদীশ) ৩৩৩ 

মহতাংপি প্রযদ্্েন তমিনরায়াং পরামূশন্। মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো| যস্ত্ব তারঃ পরাখ্য: 
কৃষগুরুবিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি ॥ পশ্চাৎ পশ্ঠন্ত্যথ হাদয়গো! বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখাঃ। 
 (কুমারিল) ৪৩৮ ( বজ্জে, বৈথধ্যথ রুরুদিযোরস্ত জস্তোঃ স্যুয়া 
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অনুমন্তু কমেতৎ স্যাঁদ্ গুণবানতিথি ধর্থা॥ 25 8 
ন স্বীকরোতি মাহাত্মযান্স নিরাকুকতে তথা। তা রামূদকং গে? 

অনিরাকর্তৃকং তৎস্যাঁদ্ যথা চৈত্যঃ কৃপানিধিঃ ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) 

মহধিণা পাণিনিনা স্বতং ব্যাকরণং পুরা। 

কাতন্ত্রং তু ততঃ পশ্চাৎ প্রণীতং শর্বববর্মণা॥ 

(গ্রস্থকারীয় ক্লোক ) 

মীমাংসকো! মন্যমাঁনো যুবা মেধাবিসম্মতঃ | 

কাকং ম্মেহান্পূচ্ছতি কিং তে পতিতলক্ষণম্ ॥ 

অনাগতে ন পতসি অতিক্রান্তে চ কাক ন। 

যদি সংগ্রতি পতসি সর্বোলোকঃ পতত্যয়ম্ ॥ 

( মহাভাস্ত ) 

মুক্তাফপায় করিণং হরিণং পলায় 

সিংহং নিহস্তি ভূজবিক্রমহ্চনায়। 

কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর.. 
শাখামূগে জয়তি য স্তব বাণমোক্ষঃ ॥ 

( মহানাটক ) ২৪৮ 

৩০৮ 

৪৫৫ 

৩৩১৬ 

* কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান আদিশেষকর্তৃকই 

রজতং তৃজঙ্গমে! রজ্জ|মৃ। 

তৈমিরিকচন্তযুগপদৃত্রাত্তমখিলং জগদ্রূপম্ ॥ 

( আদিশেষের পরমার্থসার * ) 

মেধাশ্চ কথয়ামাস স্থরথায় সমাধয়ে। 

( সপ্তশতী ) 
মোঁক্ষে ধীজ্ঞানমন্ত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্ত্রয়োঃ | 

( অমর ) টি 

মোহং রুণদ্ধি বিমলীকুরুতে চ বুদ্ধিং 

হতে চ সংস্কৃতপদব্যবহারশক্কিম্। 

শান্তরাম্তরাভ্যসনযোগ্যতয়৷ যুনপ্তি 

তর্কশ্রমো ন তম্থতে কিমিহোপকারম্॥ 

( অভিযুক্কোক্তি ) ১৫৫ 

৪৩০ 

৪৯৬ 

প্রথমে পরমার্থস!র শ্মৃত হইয়াছিল এবং পরে উহ! উপনীবা 

করিয়া অভিনবগুণ্ের পরমার্ধসার প্রণীত হয়। 
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যং ভাঁবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্তি। ; যথা খরশ্চন্দনতারবাহী 
( গৌড়পাদ ) ১৯২ ভারশ্ বেভ্তা ন তু চনানশ্য। 

যঃ কর্তা কর্ম করণং সম্শ্রদানমশেষতঃ | ৷ তখৈব শাস্ত্রাণি বুন্তবীত্য 
অপাদানাধিকরণে তৎসম্বন্ধো ভবেদিহ ॥ চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহস্তি | 

( হরিনামৃতব্যাকরণ ) ২৫২. ( উত্তরগীতা ) ৭১ 
ঃ সরূপবিরূপৈকশেষঃ পাণিনিসম্মতঃ | । যথা গন্ধাদয়ঃ শন্বা। গুণমা ্রব্যবস্থিতাঃ। 
চান্রাঃ প্রকৃতিবিকৃতিভ্যাং সিদ্ধো তন্নীশূমেনিরে ॥| তথা শৌর্যাঁদয়স্তেন পটশৌর্যাদয়: স্বতাঃ ॥ 

( প্রয়োগরত্বমাঁল! ) ২০১ |] (ভাগুরি) ২২৮১ ৪৯৯ 

ঃ ্ বার্থঘট কান্ত ্বার্থাস্বয়িনি বৌধনে। যথা তুলায়াং হস্তে বা নানা দ্রব্যং বাবস্থিতম্। 
অন্থৃকূলো বনুত্রীহিঃ স তয়োরথবাদিম: ॥ গুরুতবং পরিমীয়েত কালে ক্রিয়াগতি;॥ 

( শবশক্তিপ্রকাশিকা ) ২১১;  (বাঁক্যপদীয় গ্রকীর্ণকাঁণড ) ৩৩৫ 
বজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম যদ, যোগাৎ সমুপাশ্নতে। 

( বৃহদ্দেবতাঁয় ভগবান শৌনক ) ১১৪ 
বং কর্ত,ও ক্রিয়া ব্যাপ্যং তৎ কর্ম পরিকীন্তিতম্। 

( গ্রযোগরত্বমাল! ) ২৭৭ 
মং কিঞ্চিৎ ফলমূদিস্য যজদানজপাঁদিকম। ৷ মুখেভ্য ইব লিঙ্গেভ্যো৷ ভেদা লোকে ব্যবস্থিতাঃ ॥ 

ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎকা ম্যেতি প্রকীন্িতম্॥ ্রকীর্ণ কাণ্ড) ৪৩১ 
( পৌরাণিক) ৩০০ | যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্ধযতে | 

যত এব কৃতিঃ পূর্ববা পরশ্মিন্ সৈব ভাবনা । : অনগ্ীবিব শুক্ষেধো ন তজ্জলতি কহিচিৎ॥ 
( কুম্থমাঞলিতে উদয়নাচার্ধ্য) ২৫৩ (মহাভান্ত এবং নিরুক্ক ) রি 

যৎ্পঞ্জিকানাবমিমামাসাছ্য সধিয়ঃ স্বথম্। . : যদবিজ্ঞাতশান্ত্রণ কদাচিৎ সাধিতং ভবেৎ। 
তরস্তি কাশিকাস্তোধিং স জিনেন্দ্ো জয়ত্যয়ম্ ॥. নন চৈতদ্ বহু মন্তব্যং ঘুণোতকীর্ণমিবাক্ষরম্ ॥ 

( কাঁশিকা সম্প্রদায়) টি | ( অভিযুক্তোক্তি ) ১৫১ 
ঘ্পদেন বিনা যস্তাঁননুভাবকতা ভবেৎ। ৃ 

সাঁকাজ্কা বক্ত,রিচ্ছা তু তাঁৎপধ্যং সিটিতে 

বথা সলিলনির্ভাসো মুগতৃষ্ণাস্থ জায়তে। 

৷ জলোপলব্ধাগুণাঁদ বাঁজাদ্ বুদ্ির্উলেহসতি। 

তথৈবাব্যপদেশ্রেভ্যো হেতুভ্যস্তারকািযু। 

যদসজ্জায়তে সদ্বা জন্মনা যৎ গ্রকাশতে। 

৷ তন্গিবর্ত্যং বিকাঁ্য্যং চ কর্ম দ্বেধা ব্যবস্থিতম্ ॥ 
- (ভাষাপরিচ্ছেদ ) ৯ 

| প্রকৃত্যুচ্ছেদসন্ভৃতং কিঞ্িৎ কা্ঠাদি ভম্মবৎ। 
যর ং ঃ 

পপ ০০০ ২০৬ : কিঞ্িনদ্ গুণান্তরোৎপন্তা। স্থবর্ণাদিবিকারবৎ॥ 

যতরার্থস্য বিসংবাঁদঃ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে । ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধি ধর্র ন গম্যতে। 

স্বরসংস্কারমাত্রার্থা তত্র স্তাৎ পাণিনে; স্বৃতি: ॥ & দর্শনাদহমানাঘা তৎ প্রাপ্যমিতি কথ্যতে ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) ১৫০ ( বাক্যপদীয় ) ৫) ২৮১ 



৬৮৮ 

বিষয় 

যদ! গন্ধাদ্দিভিস্তল্যা তেষামপি গুণস্থতা । 
পটশোক্্যািবন্তেন সমাসোহপি তদেস্ততে ॥ 

( কুমাঁরিল ) ২২৬ 

যদিঞ্রায় জিনেন্দ্রেণ কৌমারেপি নিরূপিতম্। 
ধন্দ্ং জৈনেন্ত্রমিত্যেতৎ প্রাঃ শব্দান্ুশীসনম্ ॥ 

( সময়স্ুন্দরহ্থরি ) ৪৯৩ 

যদ্দি বা গৌরবাস্তৈব লবুত্বমুপচর্য্যতে | 
বিপর্্যয়'পদেশেন শূরে কাঁতরশব্দব্ ॥ 

( তনত্রবান্তিক ) ৫১ 

যদীয়েন সুবর্থেন যুতযদ্বোধনক্ষম; | 

যঃ সমাসম্তস্ত তত্র স তৎপুরুব উচ্যতে ॥ 

( শব্দশক্তিপ্রকশিকা ) 
যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটানাং মণ্ডলং মহৎ। 

২১৪ 

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তত ক্রতুগতং নয়েৎ॥ 

( মহাভাস্য ) 

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্যতে । 
অনগ্রাবিব শুফৈধো ন তজজ্লতি কহিচিৎ ॥ 

(নিরুক্ত ) ৭০ 

যগ্ঠপি বহু নাঁধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। 
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃচ্ছরতৎ॥ 

( লৌকিকোক্তি ) ৫৬১ ১৫২ 

যদ্ বিশেষণতাঁং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ততে । 

ভবেন্নপুংসকে বৃত্তিরুক্তপুংস্কং তছুচ্যতে ॥ 

( কাতন্ত্রপরি শিষ্ট ) 
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদৃষ্টং স্বতিযু দ্বিজীঃ । 
উভয়ো ধর দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥ 

৭২) ৭৩ 

২২১৬ 

(স্কন্দপুরাণ ) ২৬. 

যশ্চ ব্যাকুরুতে বাচং ষশ্চ মীমাংসতে২ধবরম্। 
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ পঙ্ ক্তিপাবনপাবনৌ ॥ 

€ মন্থু ) ৪৫১ ১২৪ 

ব্যাকরণদর্শনের- ইতিহাস 

যশ্চোপপদসংজ্ঞোহন্থান্তেনাসৌ সপ্তধা মত: | 

( শব্শক্তিপ্রকাশিকা ) ১৯৩ 

যশ্চোভয়ো$ঃ সমো৷ দোষঃ পরিহারোইপি বা সম: | 
নৈকঃ পর্য্যন্ুযোজ্যঃ স্তাৎ তাদ্ৃগর্থবিচারণে॥ 

( কুমারিল ) 

যস্ত প্রযুউ-ক্তে কুশলে! বিশেষে 

শব্দান্ ষথাবদ্ ব্যবহারকালে। -». 

সোহনস্তমাপ্োতি জয়ং পরত্র 

বাগষোগবিদ্ দুষ্যতি চাঁপশবদৈঃ ॥ 

€( মহাভাস্ত ) ৭১ 

যস্য নি্দিশ্যতে কাঁধ্যং স কাধী গদিতো বুধৈ; | 
ক্রিয়তে যত্ত, ততকা্যমাদেশ প্রত্যয়াগমৈঃ ॥ 
যন্মাৎ পরং পরে যম্মি্তনিমিততং দ্বিধা মতম্। 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) 

যহ্যামুৎপন্নমাত্রায়ামবিষ্ভা নাঁশমর্থতি। 
বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে। 

( অভিযুক্তোক্তি ) 

যাঁও যাঁও যত ভাব জানা গেল বলি। 

ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি ॥ 

( শিবকীর্তন ) 

যাজ্িকানাং সমাধ্যানং লক্ষণং দোঁষবর্জিতম্। 

তেহমুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশ্ং প্রযুগ্ততে | 
( মীমাংসক সম্প্রদায় ) ৯৫ 

যাদৃশস্ত মহাবাক্যস্থাস্তত্বাদি নিজার্থকে। 

যাদৃশার্ঘস্ ধীহেতুঃ স সমাসম্তদর্থকঃ ॥ 

( শবশক্তিপ্রকাশিক! ) 
যাঙ্যজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাঁসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। 
তানি কিং পদরত্বানি সস্তি পাণিণিগোম্পদে ॥ 

( ভারতাচাধ্য ) ডি 

৪৮১ ১১৪১ ২৭২ 

৩৫৮ 

৩১৩ 

৪৬৩ 

১৭৭ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্িত কতিপয় স্লো ৬৮৪ 

বিষয় পৃষ্টা | বিষয় ঠা 
যাবৎ সিদ্ধমসিদ্বং বা সাধ্যত্বেনাতিধীয়তে। স্বত্যাচারবিরোধে হি স্থৃতিরেব বলীরসী। 
আশ্রিতকর্মরূপত্বাৎ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্তুতে ॥ প্রত্যক্ষপ্রতিষেধাচ্চ জনিকত্গ্সাধুতা ॥ 

(হরিকাঁরিক! ) ১৭৫ (কুমারিল) ১৪১ 

যাবস্তো ষাদৃশা যে চ পদার্ঘপ্রতিপাদনে। যোৌগেন চিত্বস্য পদেন বাচাঁং 

বর্ণ; প্রজ্ঞাতসামর্থযান্তে তখৈবাববোধকাঃ ॥ মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। 

(তৌতাতিতাচার্ধ্য ) ১৩; যোৎপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং 

যুতিজতিদাতিহেতিকীর্তয়ঃ | পতঞ্জনিং প্রাঞ্জলিরানতোৎন্মি॥ 

( জৈনেন্ত্রস্ত্র ) ৩৫৫ ( মহাভাগ্বপারায়ণের প্রপামাঞ্জলি 

যে তদ্ধিতা্দিভিঃ সিদ্ধাঃ ক্র়িকাঁপণিকাদয়ঃ। 

তে ব্যুৎপত্তে বাছুবিধ্যং বক্ত,মুক্ত1 মহষিণা ॥ 

(প্রক্রিয়া সর্বন্ ) ৫৭৮ 

যেন ক্রিয়াপদাঁক্ষেপ: স কাঁরকবিভক্তিভিঃ | 

ুজ্যতে বিধথা তশ্য লিখাঁবনুপসর্গতা ॥ 

(বাক্যপদীয় ) 

যেন যেন ম্বরূপেণ যা যা শক্তি বিবক্ষ্যতে। 

তেন তেন স্বরূপেণ সৈৰ শক্তিস্ত কারকম্ ॥ 

(কৌমারসম্প্রদায় ) ২৫৮ 

যেনাক্ষরসমামায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। 

কং্ং ব্যাকরণং প্রোক্তং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ 

(পাণিনীয় শিক্ষা! ) ৪৭৪, ৪৮৪ 

যেংপি ব্যাকরণসশ্যৈব পরে পারে প্রতিষ্ঠিতাঃ | 

হৃতরাং তেপি গাব্যািতুল্যানেব প্রযুগ্ততে ॥ 

সত্রবার্তিকভাম্বেষু দৃশ্াতে চাপশব্দনম্। 

অ্বারঢাঃ কখং চাশ্বান্ বিন্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ ॥ 

( তন্্রবাত্তিক ) ৮০১ ১৪৪ 

থে শা! ন প্রপিদ্ধাঃ স্থ্যুরার্ধযাবর্তনিবাপিনাম্। 

২৫১ 

তেষাং ম্নেচ্ছপ্রসিদ্ধোহর্থো গ্রান্থো! নেতি বিচার্য্যতে 

( কুমারিল ) ১০৫ 

যেযামন্থগমে! নাস্তি তে সিধ্যেযু ্ লিপাতনৈঃ | 

অন্থান্গতানাঁং তু গ্রয়োগং বাঁধতে স্বতিঃ ॥ 

৮৭ 

শ্লোক) ১৫৪ 

যো লোকত্রয়মবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর: | 

( গীতা ) ৩৪১ 

যো! হি বিশ্বেশ্বরে! দেবো! বিশ্ব ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ 

সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা ॥ 

( তন্ত্রশান্তর) ৪৭১ 

রতিদূতিপদেষু কোকিলাং 

মধুরালাপনিসর্গপপ্ডিতাম্। 
( কুমারসম্তভব ) 

রবিপীতজল! তপাত্যয়ে 

পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী। 
(কুমারসম্ভব ) 

রাজাজ্ঞ! চ যথ! লোকে হন্ততে ন কদাচন। 

সর্কেশান্ত। মমাজ্ঞা সা! শ্রুতিন্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ ॥ 

৬৫ 

৫৭৭ 

( দেবীভাগবত ) ৪৩ 

রামস্তৎপুরুষং প্রাহ বনত্রীছিং মহেশ্বর: 

রামেশ্বরপদে ব্রন্ধা কর্মধারয়মব্রবীং ॥ 

( উদ্ভট ) ২১৮ 

রাঁমেশ্বর বলে খধি দেখ বসে কি। | 

পাঁথারে ফেলিয়া গেল পাথরের ঝি ॥ 

(শিবকীর্ভন ) ৪৬০ 

রূপং রূপবিবর্জিতশ্ত ভবতে! ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং 

 স্তত্যা হনির্ববচনীয়তাহখিলগুরো দূ'রীরুতা বন্ময়া॥ 



নি 

বিষয় গৃষ্া 

ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্ঘ্যাত্রাদিনা 
ক্ষম্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতাদোৌ ফত্রয়ং মতরুতম্ ॥ 

(ব্যাসদেব) ১৬৫ 

রূপান্তরেণ দেবাস্তে বিহ্রস্তি মহীতলে | 
যে ব্যাকরণসংস্কারপবিত্রিতমুখা নরাঃ ॥ 

( উদ্তট ) ৬২ 

রে সতি রে সতি কান্দিলা পশুপতি। 

( হেমচন্দ্র ) ৫৮ 

লক্ষণবীগ্দেখস্ৃতেঘভি তাগে পরিপ্রততী । 

অন্রেষু সহার্থে চ হীন উপশ্চ কথ্যতে ॥ 

(কোমারসম্প্রদায়ূত কারিকা) ২৫১ 
লক্ষ্যান্ুসরণোল্সেয়া অন্গবন্ধ! উপাঁদিষু। 
বহুলোক্ প্রসাধ্যানি তেষু কাঁ্ধ্যান্তরাণি চ॥ 

(রূপমালায় বিমলসরন্বতী ) ৫৭৩ 

লঘৃণি স্ুচিতার্থানি স্বপ্লাক্ষরপদানি চ। 

সর্ধতঃ সারভৃতানি স্ত্রাণ্যাহ মনীষিণঃ ॥ 

_.. (মীমাংসকসন্প্রদায়) ৩৫৭ 

লিঙ্গং জিজ্ঞানুনাচা্ধ্যঃ পৃষ্ট: শিয়্েণ কেনচিৎ। 
ইদং বররুচি স্তন্মৈ প্রোবাঁচ হিতকাম্যয়! ॥ 

( লিঙগবৃত্তি ) ৪২২ 

লোকগ্রসিদ্ধশব্ধার্থবশং শাস্তরং গ্রবর্তৃতে। 
( তন্ত্রবাত্তিক ) ১৪৪ 

লোকসি্ধপ্রয়োগে তু লক্ষণং স্যাদনর্থকম্। 

( তত্্রবান্তিক ) ১৪৪ 
লোকায়তং কুতর্কং চ প্রাকতং শ্নেচ্ছভাষিতম্। 
ন শ্রোতব্যং ছিজেনৈতদধে! নয়তি তদ্দিজম্ 

( গরুড়পুরাণ ) ৫৯১ ১২৮ 

লোকে তু সর্বভাষাভির্থা ব্যাকরাদৃতে। 
মিধ্যস্তি ব্যবহারেণ কাব্যাদিঘপ্যসংশয়ম্॥ 
, (তস্বার্িক) ১৪৪১ ১৪৬১ ১৫৫ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ব্য পা 
লোক্যতে যেন শব্ধার্ধো লোক স্তন স উচ্যতে। 
ব্যবহারোশ্থ বা বৃদ্ধব্যবহর্তুপরম্পরা ॥ 

(নাঁগেশধৃত কারিক1 ) 

লোপস্বরাঁদেশয়োত্ত স্বরাঁদেশো বিধি বলী। 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) 

লৌকিকব্যবহাঁরেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জন: । 
বৈদিকেষু তু মার্গেযু বিশেযোজি: গ্রবর্ততাম্। 

(গণরত্বমহোদধিতে বর্ধমান উপাধ্যায়)১৬৪ 

বটে বটে বৈশ্রবণশ্চত্রে চত্রে শিবঃ। 

পর্ধবতে পর্বতে রাঁমঃ সর্বত্র মধুহছদনঃ 
( বরদরাজ ) 

বরং হি জাতান্তিময়ো গভীরে 

জলাশয়ে পঙ্ষিনি নিত্যমূকীঃ | 
ন মানব ব্যাকরণপ্রয়োগ- 

প্রবুদ্ধসংস্কীরবিহীনবাঁচঃ ॥ 

(উদ্ভট ) 

বর্ণজ্ঞানং বাগ বিষয়ে! যত্র চ ব্রহ্ম বর্ততে। 

তদর্থমিষ্টসিদ্ধযর্থং লঘর্থং চোপদিশ্ঠতে ॥ 

( মহাভাস্ত ) 

বর্ণাগম৷ গবেন্্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্ধ্যয়ঃ | 

যোড়শাদৌ বিকার; স্তাঁদ্ বর্ণনাঁশ: পৃষোদরে ॥ 
০ 

৪৩০ 

৩৭৩৬ 

১০২ 

৩৯ 

৪৭8 

বর্ণাগমে! ব্ণবিপর্ধ্যয়শ্ঠ ছ্ৌ 

চাঁপরৌ বর্ণবিকারনাঁশৌ। 

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগ- 

স্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ॥ 

(কাঁশিক1 ) ও 

* ইছার অনুরূপ গ্লোক_-“ভবেদ্ বর্ণাগমান্ধংগ 

দিংহো বর্ণবিপধ্যয়াৎ। উত্যাদি ১৮ পৃ*. 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিঙ্থাসস্থিত কতিপয় ল্লোক 

বিষয় 

বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ 

আপঞ্চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা | 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায়) 

ব্তত স্তদনির্দেশ্তং ন হি বস্ত ব্যবস্থিতম্ 

স্বালা] পচ্যত ইত্যেষা বিবক্ষা দৃশ্যতে যত; ॥ 
( ভর্ভৃরি ) ২৬৩ ২৯২ 

স্বস্তরং সাধয়িতুং সমর্থা যে সকর্মনকাঁঃ | 

উৎপাদনাগ্র্থকান্তে বিজ্ঞাতব্যাঃ কৃঞ্াদয়ঃ ॥ 
( কারকোলাস ) ২৮৩ 

বহিরক্গ বিধিভ্যঃ স্তাঁদন্তরঙ্গবিধি বলী। 

প্রত্যয়াশ্িতকার্ধ্যং তু বহিরঙগমুদাহতম্ ॥ 

প্রকৃত্যাশ্িতকার্ধ্যং স্তাদন্তরঙ্গ মিতি গ্রবম্ । 

প্রকৃতেঃ পূর্ববপূর্ববং স্যাঁদস্তরঙ্গতরং তথা । 

( বৈয়াকরণদের কাঁরিক| ) 
বাকাকাঁরং বরকুচিং ভাগ্তকাঁরং পতগ্রলিম্। 

গা 

২০৩ 

৬৯১ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

বাচ্চাপোহুক্তপুংস্বস্য। 

( মুগ্ধবোধ ) ৩৫৫ 

বাতায় কপিলা বিছ্যুদাতপায়াতিলোছিনী। 

গীতা ভবতি সম্থায় ছুর্তিক্ষায় সিতা তবে ॥ 

( মহাতাস্ত ) ৩৪৫ 

বাশবৈশ্চাপিশবৈ বাঁ! স্ত্রাণাং চালকৈস্তথা। 

এভি ধেঁহত্র ন সিধ্যস্তি তে সাধ্যা লৌকসম্মতৈঃ 

( বররুচি ) ৩৬১, ৪১৯ 

বাস্কলিস্ত ভারদ্বাজন্তিঅ্ঃ প্রোবাচ সংহিতা: | 

ইত্যাদি (ব্রঙ্গাগপুরাণ ) 

বাস্ববেদে। ধনূর্ব্বেদে গান্ধর্ববশ্চ তথা মুনে। 

আমুর্ষ্দশ্ঠ পাঞ্চেত উপবেদী: প্রকীষ্তিতাঃ ॥ 
(সীতোপনিষৎ) 

ধিগীতবাকামূলানাং যদি স্যাদবিগীততা | 

৫৩৪ 

১০৬ 

তাসাং ততোহ্প্রমাণত্বং ভবেমম,লবিপর্ধযয়াৎ ॥ 
পাঁণিনিং সৃত্রকারং চ প্রণতোহশ্মি মুনিত্রয়ম্॥ 

(প্রাচীন কারিকা ) ৩৯১ 1 পরস্পরবিগীতত্বমতস্তাসাং ন দুষণম্। 

াকযার্থেধুচ সলেছা জায়ন্তে যে সহঃ । বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্যান্নৈকত্রাপ্য প্রমাণতা ॥ 

নৈষাং ব্যাকরণাৎ কশ্চিৎ পূর্ববপক্ষোহপি গম্যতে। (কুমারিল) না 
(কুমারিল) ৫৫) বিদ্যানন্দাভিধং যেন রুতং ব্যাকরণং স্বকম্। 

রর ভাতি সর্ববোত্তমং সবল্স্রবহবর্থসংগ্রহ্॥ 
বাগেব বিশ্বা তুবনাঁনি জজ্ঞে (সাম্প্রদায়িক শ্লোক) ৪৫৪ 

বাঁচ ইত সর্বমমূতং যচ্চ মর্ত্যম্। 

ইত্যাদি (শ্রুতি) 
বাগ. বিষয়স্ত তু মহতঃ 

সংক্ষেপত এষ লিঙ্গ বিধিরক্তঃ | 
যঙ্নোক্তমত্র সদৃভিন্ত- 

ল্লোকত এব বিজ্ঞেয়ম্॥ 
( অভিনব শাকটায়ন ) ৪২০ 

বাঁগ, বৈধরী শবঝারী শাস্তব্যাখ্যানকৌশলম্। 
বৈছুয্বং বিছুষাং তত্বদ্ তুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ 

( শঙ্করাচারধ্য__বিবেকচুড়ামণি) ১১ 

৪৭০ 
 বিজ্যান্তরেষু নাপ্যেতদ্ যগ্ঠভীষ্ গ্রয়োজনমূ্। 

অনর্থপ্রাপণং তাবৎ তেত্যে নাঁশঙ্ক্যতে কচিৎ॥ 

( শ্লোকবান্তিক ) ৩৬ 

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্থে নিযমঃ পার্ষিকে সতি। 

তত্র চাস্তব্র চ গ্রাঞ্তে পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥ 

(কুমারিল ) ৩৭৯ 

। বিনা যোগে নিষেধার্থং দ্বিতীয়! কচিদিস্কতে |""* 

1 (হরিনামামূত ব্যাকরণ ) নত 

বিপ্রতিষেধে পরং কাধ্যম্। 
(পাপিনিশৃত্র ) ৩৬৩৬ 



৬৯২ 

ধিষয় 
বিপ্র পৃথ্যাদিচিত্তস্থং ন বহিংস্থং কদাচন। 
শবপ্নত্রমমদাছোষু সর্ব্বৈরেবানুতূয়তে | 

(স্থতি ) 
বিক্তয়ো দ্বিতীয়াষ্ভা নায়! পরপদেন তু। 
সমশ্যন্তে সমাস হি জ্ঞযেম্তৎপুরুষঃ স চ॥ 

(ফাতত্রনুত্র ) ২৯৩ ৩৫৫ 
বিশুক্তিমাত্রপ্রক্ষেপান্নিজাস্তগগতনামস্ত্র। 
স্বার্থস্ঠাববোধাভ্যাং নিত্যানিত্যসমাসকৌ ॥ 

_ (জয়াদিত্যের নামে প্রচলিত ) 

বিভক্তি লুপ্যতে যত্্র তদর্থস্ত প্রতীয়তে। 
প্রকপন্যং পদানাং চ স সমাপোহভিধীয়তে ॥ 

( বৈয়াকরণসম্প্রদাঁয় ) ১৮০ 

'বিরূপোন্সত্তনি:স্বানামকুৎসাপূর্ববকং হি যৎ। 

পূরণং দানমানাভ্যামন্ গ্রহ উদাহতঃ ॥ 

(পৌরাণিক গ্লোক ) 
বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে দৈন্তে মানেহবধারণে। 

পরাক্রমে সন্ত্রমে চ দ্বিন্্িরুক্কি ন' দুষ্যৃতি ॥ 

.. (আলঙ্কারিক সম্প্রদায়) ৫ 

বিশিষ্টবুদ্ধিছেতু: শ্যাদুপক্সেযো য উচ্যতে। 
সঃ সন্বন্ধঃ সচানেকবিধঃ স্বম্বামিকাদিক: ॥ 

( কারকোল্লাস ) 

বিশজি্সদ্ধিভি্নার্ধে গুরু ব্যাহত এব চ। 
গুনরূক্তপদা্চ পঞ্চ দোষা: গ্রকীত্তিতাঃ ॥ 

. (বরকুচি) ৩৬, 
বিশেধণং বিশেষ্েণাহপ্যেকার্থং ষদি তদ্দয়মূ। 
স কর্প্ারয়নতশ্মিন্প্রায়ঃ পূর্ববং বিশেষণমূ। 

_ €চা্ুহ্তর ) : ২৩৮ 
 হিশেপবস্ত বিশেষণ মিলিতং যুক্তমচ্যতে।' *. 
সমাসাখ্যং তবে ক্তাৎ তদ্ধিতোৎপত্তিরেব চ॥ 
.:- (ভাগবৃত্তিকার বিমলয়তি ) 

৪৩১ 

১৮৯ 

৩৩৬৩ 

2 

২৪৭ 

১৭৯ 

তাক 

ষ্ঠ ব্য প্ 
বিশেম্শ্ত ছি যলিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে। 

তানি সর্ধাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেঘপি ॥ 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায়) ২৪5 

ূ বিষং বিষেণ ব্যথতে বজ্জং বজেণ ভিচ্যতে | 

গজেন্দো! দৃষ্টসারেণ গজেক্দেণৈব বধ্যতে ॥ 

(কামন্দকীয় নীতিসার ) 

বিসন্ত বাল! ইব দহ্মান! 

ন লক্ষ্যতে বিকৃতিঃ সন্গিপাতে। 
অন্তীতি তাং বেদয়ন্তে ব্রিভাঁবাঃ 

সুক্ষ্বো হি ভাবোহমমিতেন গম্য£॥ 

( মহাভাস্ত) 

বিস্তরেণোপদিষ্টানামার্থানাং সুত্রভান্তয়োঃ। 

নিবন্ধোঃ য সমাঁসেন সংগ্রহং তং বিদুবুধা: | 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) 
বিস্তরোক্তং মতিং হস্তি সমাসোক্তং ন গৃহৃতে। 
সমাঁসবিস্তরৌ হিত্বা বক্তব্যং যদ্ বিবক্ষিতম্ 

( বিষুধন্মোত্বর ) ৩৮৭ 

বিহিতস্যাননুষ্ঠানাঙ্লিন্দিতশ্য চ সেবনাৎ। 

অনিগ্রহাচেন্দরিয়াণাং নর: পতনমৃচ্ছতি ॥ 
( স্বতি ) ৭৫ 

বৃত্তিবৃত্তিমতো রন্ত্র ভেদলেশো| ন বিষ্যতে। 

চন্ত্রন্ত্িকয়ো! ধ্ঘদ্ যথা বাঁগর্থয়োরপি ॥ 
( নন্দিকেশ্বর ) 

বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ, গুণ; । 
(পাণিনিহুত্রত় ) 

বেদরক্ষাৎপি নৈতম্মাদৃতেহধ্যেতৃপরম্পরাম্। 

সম্প্রদায়োইুবৃতশ্চে্ বেদস্তেনৈব রক্ষ্যতে | 
( কুমারিল ) ৩৭ 

বেদাক্সো বৈদিকা: শঙ্ষা: 

সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকা:। 
(মছাতান্য ) ৫৬) ১০৭ 

৭৮ 

৩৩৬ 

৩৮৭ 

৪৭১ 

৩৫৩ 



'্যাকরণদর্শনের ইতিছাস/সিত কতিপয় ল্লৌোক ৬৯৩ 

বিষয় পৃষ্টা বিষয় পৃষ্ঠ 
বেদার্থজে। জপং জপ্ত] তখৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ। : ব্যাপারমাত্রে কর্তৃত্ব সর্বাৈবান্তি কাঁরকে। : 
ুর্বন্ ম্ব্গমবাপ্পোতি নরকং তু বিপর্ধ্য়ে | ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসস্তবঃ ॥ 

(ব্যাসদেব) | ৭১ ( বৈয়াকরণসম্প্রদায়) ২৫২ 
বৈথরী শবনিষ্পত্তি মধ্যমা শ্রুতিগোচরা। ব্যাঁড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্্রং 

আস্তরার্থা চ পশ্ন্তী হক্া বাঁগনপায়িনী | জৈনেন্লক্ষণগতং বিবিধং তথাছন্তৎ | 

( তন্ত্রশান্ত্র ) ১০৯ ( বাঁমনীচার্য্য ) ৪১৮ 

বৈয়াকরপকিরাতাদপশবমূগা: ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্্রয়ো বররুচে- 
কযাত্তি সনতস্তা: । বিদ্যানিধে; পাঁণিনে: 

জ্যোতি টবিটগায়কতিষগাঁনন- সার্লিজবিধীন্ বিচারধয সুগমং 
গহবরাণি যদি ন স্ুযুঃ | ্রীবর্ধনস্থাত্বজঃ | 

(উদ্ভট) টি ( হর্যদেব ) ৪১৬ 

বৈয়াকরণদোষাদ্ধি কষটাঞবান্ পরুঞ্জতে |. শঙ্কর: শীহরীংগ্রাদাদ দাক্সপুত্য় বীমতে। 
(ততবান্িক ) ১৪৪ ] বাঙ্ময়েভ্যঃ সমাহত্য দেবীং বাচগিতি স্থিতি; ॥ 

বৈশেষিকগুণা নেহ সংখ্যাহুঃখসুখাদয়ঃ। ( পাণিনীয় শিক্ষা) রা 

গৃহীতা গোশতং সীতাঁদুঃখমিত্যাদিদর্শনাং ॥  । শবরঙ্গণি নিফাত: পরং ব্রাধিগচ্ছতি। 
( নৈয়ায়িক সম্প্রদায়) ২২৭ 

(ব্রহ্মবিদ্দপনিষতৎ ) ১২৫ 
ব্ঞ্জনান্তন্যায়ীনি শ্বরা নৈবং যতো মতা: । 
অর্থঃ খলু নির্বচনং স্বয়ং রাঁজন্ত ইতি স্বরাঃ॥ শবব্রহ্ষণি নিষাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। 

(বৈয়াকরণ সম্প্রদায় ) ৩৬০ : শ্রমন্তস্য শ্রমফলো! ছধেন্মিব রক্ষত; ॥ 

ব্যথা হয়েষামপি মেদিনীভৃতাম্। ( বিষুভাগবত ) বি 
(মাঘ) ৫১৯ | শবসংস্কীরসিদ্ধ্যরমুপায়াঃ পরিকল্লিতাঃ | 

ব্যাঙ্গ; কাত্যায়নশ্চৈব জাতৃকর্ণাঃ কপিঞ্জল: | । সর্ববস্তরগতা ধর্মাঃ শাস্ত্রে সত্ত্বার ॥ 
উপস্থৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ (শ্রীপতি দত্ত ) ১৭৭, ৪৩২ 

(হেমাপরিধৃত ) ৪৪৪ : শবম্পর্শে ৷ রূপরসগন্ধাশ্চ এমঙণনম্। 
ব্যাক পুজবশার্দ,লসিংহক্রবর্ষভাঃ | ( ননদিকেস্বর) ৭২ 

8 শাসক ঘা গম বিজি 
কমলং গল্নবং নাগ; কেশনী বৃষভে হবি: পুরদৃবিচিত্রারথনথধাং শ্রবস্তী। 
05458175754 যা খদধিরীড্য! হাদয়ে স্ৈব 
পাচভিরঠা৬ ২৪২ খে সা দে বশমনত নিত 

চার তন কচ ২৪৪৮ ৫, (কাতার হর্স) ৫২+ 



৬৯৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাত 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
শবানামহুশাসনং বিদধতা! পাতঞ্জলে কুর্ববতা | শীকল্যেন ততো! গীতং শাকল্যং দেবরঞ্জনম্। 
বৃত্তিং রাজমৃগানঙ্কসংজ্কমপি ব্যাতগ্থতা বৈদ্যকে। ( গ্রস্থকারীয় ) ৪৪৩, ৫৩১ 

বাঁকচেতোবপুষাঁং মল: ফণিভৃতাঁং শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ধ্বে ন শৈবা। ন চ বৈষকবাঃ | 
ভর্তরেব যেনোদ্ধত উপাসতে যতো! দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥ 

সস্ত প্রীরপরজমন্লনৃপতে বাঁচো জযন্ত্যজ্জলা: ॥ ( মহাঁনির্ববাণ ) ১১৯ 

( রাজমার্ভণ্ডে ধারাঁধিপতি ভোজ ) ১৫৪ ; শীলাতুরীয়-শকটাজজ-চন্দ্রগোমি- 

শবানামানত্ত্যাদ্ বযুৎপত্তি দৃশ্ঠিতে যেষাম্। দিগৃবন্ত্র-ভর্তৃহরি-বাঁণন-ভোজমুখ্যাঃ। 

তেষাঁং বিজৈঃ কার্য মূগ্যা ধাতোস্তত; মেধাঁবিনঃ প্রবরদীপককর্তৃযক্তাঃ 
- প্রতায়াস্তাৎ॥ প্রাজ্জে নিষেবিতপদদ্িতয়া জয়স্তি | 

( কাতস্তরোণাদিবৃত্তিকার দুর্গসিংহ ) ৫৭ | (গণরত্বমহোঁদধিতে বর্ধমান উপাধ্যায়) ৪৩৬ 

শাশীসনগ্র্ গুন তোলেন চিন্তিত: | ] শার্রিকদেশসংবধশাকাধযান্তরে স্থিত! 
ষঃ প্রসিদ্ধ: সরন্বত্যাঁ: কঠাঁভরণনামত: ॥ আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥ 

(গ্রস্থকারীয় শ্লোক) ৪৫৫ ( অভিযুক্তোক্তি ) ৪ ০০ 

শবামুধিং প্রমখ্যেব শঙ্করেণ যদৃদ্ধাতম্। 59548 
মাহেশং তদ্ বিজানীয়াৎ কৎক্নং ব্যাকরণামুতম্ ॥ রি 2 

র 1 শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ গ্রভবিতুং 
(গ্রস্থকারীয় ক্লোক ) ৪৪৩) ৪৬৫ 

ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি। 
শবেনোচ্চার্যমাণেন যত্বস্ত গ্রতিপাগ্যতে। (শঙ্করাচাধ্য ) ১১৯ 

তন্ত শবন্ত তথস্ত জ্ঞায়তামর্থসংজঞয়া | শিল্ভাণাং হিতকামেন কাশ্পেনাথ কাশ্ঠগিঃ। 
( বৈয়াকরণ সম্প্রদায়) ১৭২ (গ্রস্থকারীয় ) ৪৪৩১ ৫০৮ 

শবৈরেডিঃ গরতীস্তে জাতিদবাগুণকিয়া:। পর্ব দোষমুজা গুণ ৃরৃ্ি ্্্ 
ং ৃ দোষগ্রাহী গুণত্যাগী ত্বসাধু ভ্তিতউ ধরথা। ৮৭ তু শব উক্তশ্চতুর্ব্িধ; ॥ | ? | ্ রঃ 

শেষো গতাঁয়াঃ গ্রহরো নিশায়া 

বাতির আগামিনী যা গ্রহরশ্চ তসতাঃ। 
( অভিনব শাঁকটাঁয়ন ) ৩৫৫ হায়ার বন্দর 

শীকল্যঃ গ্রথম স্তেষাং তন্মাদন্ো রধীতর: | কাল: বুধ ফ্তনং বাতি । 

(্ধাও পুরাণ) ৫৩৩; (সৌপন্স সম্প্রদায়) ৩৩৭ 
শাকল্যাৃষ্টে পদলক্ষমেকং | শৈশিরীয়ে সমায়ায়ে ব্যাঁড়িনৈব মহর্ষপা। 

সার্ধং চ বেদে ভ্রিসহজযুক্তম্। জটাস্তা বিকৃতীরষ্টৌ লক্ষ্যন্তে নাতিবিদ্তরমূ ॥ 

(বিক্ৃতিবর্পী ) (৫২৬ ( বৃহদ্দেবতা--অন্গবাকাল্ক্রমণী ) ৫৩২ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস+স্ছিত কতিপয় ক্লোক 

বিষয় 

শৌগুকিতবসংবীতপ্রবীণব্যাড়পত্ডিতাঃ। 
পিদ্ধঃ সাহসিকো দক্ষশ্চতুরো নিপুণঃ পটু; ॥ 

ইত্যাদি । (বৈয়াকরণমন্পরদায়) ২৩ 
শ্রীবুদ্ধিসাগরম্থরি শ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্। 

সহম্রাষ্টকমানং তত শ্রীবুদ্ধিমাগরাভিধম্। 

(সাম্প্রদায়িক) 

শ্রতসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্থান্লি্দিষ্টবিষয়স্ত তৎ। 
উহসাধ্যক্রিয়ং য স্যাছুপাত্তবিষয়ন্ত তৎ। 

অপেক্ষিতঞ্য়ং তত শ্যাদ যৎ ক্রিয়া শৃন্যমেব হি ॥ 

( বৈষ়াকরণসম্প্রদায়) 

শ্রুতিমাত্রেণ যত্রাস্য তাদর্থ্যমবসীয়তে। 

তং মুখ্যমর্থং মন্তান্তে গৌণং যত্বোপপাদিতম্ ॥ 

( অভিষুক্তোক্তি ) 

শ্রতিশ্বতিপুরাঁণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্ঠতে | 
তত্র শ্রোতং প্রমাণং তু তয়ে! দ্বৈ'ধে স্থৃতি্বরা ॥ 

ৃষঠা 

৪২৭ 

৩২৪ 

৩৬৮ 

(ব্যাসদেব ) ৬১ 

শ্রতিম্তৃতি গ্রমাণত্তে হেতুপূর্বং নিরূপিতে। 
অঙ্গানা মপ্রমাণত্বমশান্ত্রত্ং চকো বদেৎ॥ 

( তন্্রবান্তিক ) ৫০ 
শ্রতিস্থতিবিরোধে তু শ্রতিরেব গরীয়সী। 

(জাবালমুনি ) ৬১ 

শ্োত্রত্বঙ্নয়নপ্রাণজিহ্বাধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্। 

সর্বেষামপি জন্তুনামীরিতং জবগডদশ,॥ 

( নন্দিকেশ্বর ) 
শ্বেতাম্বরীয়জৈনানাং সিদ্ধবাক্যাগশীসনম্। 

হেমেনাভিহিতং শাস্ত্রমর্থচ্ছাসনবৎ পরম্ ॥ 

(গ্রন্থকাঁরীয় ক্লক ) 

ষড়ঙ্গো বেদ ইত্যুক্তং শ্রুতিলিঙ্গা হাপেক্গয়া। 

৪৫৫ 

৬৯৫ 

বিষয় 

ষড়জ খষভগান্ধারৌ মধ্যমো৷ ধৈবতন্তধা। 
পঞ্চমন্চাপি বিজ্ঞেয়ন্তথা চাঁপি নিষাদবান্ ॥ 

( সৌবর সম্প্রদায়) 

ষড় বিধশ্চ বহুবীহি দ্বিগুরাভাষিতে। দ্বিধা । 

ন্দশ্চতৃর্ব্বিধো জ্রেয়োহব্যধীভাবো! হ্িধা মতঃ ॥ 

( বররুচি ) ১৭৮১ ১৯৭ 

ষ্ঠীহ্যত্রে ততঃ স্থানে পঞ্চমী চ তদুত্বরে । 

সপ্তমী চ পরে বাঁচ্যে গম্যে চোপপদে চিৎ ॥ 
( ব্যাত্্রভৃতি ) ৩৬০ 

যাগ্মাসিকেৎপি সময়ে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ | 

ধাত্রাক্ষর1ণি পৃষ্টানি পত্রারঢ়ান্থতঃ পুর! ॥ 
( স্বতিকার বৃহস্পতি ) ৩৮ 

ষোঢ়া সমাস: সংক্ষেপাদষ্টাবিংশতিধা পুনঃ । 

নিত্যানিত্য তযোঁগেন লুগলুক্ত্েন চ দ্বিধা ॥ 

তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ ষড় বিধঃ কর্মধারয়ঃ | 

১৫২ 

| ষড়বিধশ্চ বনথতরীহি দ্বিগুরাভা ধিতো থিধ ॥ 

দন্দশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়োহব্যয়ীভাবো! দ্বিধা মতঃ | 

তেষাং পুনঃ সমাসানাং গ্রাধান্তং তচ্চতুর্বিধম্ ॥ 

চকাঁরবহুলো ছ্ন্বঃ স চাঁসৌ কর্মধারয়ঃ। 

| যন্থ্য যেষাং বহুব্রীহি; শেষন্তৎপুরুষঃ স্বতঃ ॥ 
( বররুচি ) ১৮৭ 

সংকল্পয ভগবানেবং সর্বান্ বেদানমুম্মরন্। 

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বোদাঙ্গসম্তবম্॥ 
( ভরতমুনি ) ১৫৩ 

৪৭৩ সংখ্যাত্বব্যাপ্যসামান্তৈ: শক্তিমান প্রত্যন্ত যঃ। 
স| বিভক্তি দিধা প্রোক্তা সপ তিঙ্চেতি 

গ্রতেদতঃ ॥ 

_(শব্খশক্িগ্রকাঁশিক1) 

সংখ্যাশন্বযুতং নাম তদলক্্যার্থবোধকম্। 
১৭৬ 

তৈঃ ষড়.ভিঃ গ্রবিভক্তঃ সন্ স হি কর্্মবিবোধনঃ ॥ | অভেদেনৈব যৎ স্বার্থে স ছিগুক্রিবিধো মতঃ ॥ 

( তন্ত্রবাত্তিক ) ৪৬ ( শবশক্িপ্রকাশিকা) ২৪৫ 



রাঠার। 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বি ঠা বিঃ ঠা 
সংজ্ঞ! চ পরিভাষা চ বিধিনিয়ম এব চ। সক্ত,মিব তিতউনা পুনস্তো 
অতিদেশোৎধিকারশ্চ বড়.বিধং হৃত্ক্ষণম্॥ যত্র ধীরা মনস! বাঁচমক্রত। 
:.. (গোয়ীচন্ত্র ) ৩৬২ | অত্র! সথায়ঃ সধ্যাঁনি জানতে 

সংজ্ঞান্থ ধাতুরূপাপি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে। তক্ৈষাং লক্ষ্মী নিহিতাধি বাঁচি ॥ 
কাধ্যাদ্ বিষ্যাদনূবন্ধমেতচ্ছান্ত্মুণাদিষু। ( খণ্েদ ) ১২২ 

:.. ( মহাভাস্ত ) ৬৬১ ৫৪৬) ৫৮৬ : সঙ্ছান্ত্রজন্ম! হি বিবেকলাঁভঃ। 

সংযুক্তত্য হি বিশ্িষ্টিক্রিয়ারন্তে! ভবেদ্ যতঃ। ( কাবালঙ্কারহত্রবৃত্তিধৃত ৫২।১৯) ২১১ 
তদেবাবধিভাবেন হপাঁদাঁনমিতি স্বতম্ ॥ সঞ্চারো৷ রতিমন্দিরাবধি সথীকর্ণাবধি ব্যাঁহতং 
 ( দুর্গসিংহধূত ) ৩১০ | হান্যধ্াধরপল্লবাবধি পদন্তাসাবধি প্রেক্ষিতম্। 

সংযোগঃ সমবায়শ্চ সম্বন্ধে! দ্বিবিধঃ স্থৃতঃ | চেতঃ কান্তসমীহিতাঁবধি 

(কারকোন্লাস ) ২৪৭ মহামানোখপি মৌনাবধিঃ 
সংবীতশ্ হি লৌকেন ন দৌষাম্বেষণং ক্ষমমূ। : সর্ববং সাবধি নাবধিঃ কুলতুবাং 

শিবলিঙ্গ স্ত সংস্থানে কন্যাসভ্যত্ভাবন! প্রেম্ণঃ পরং কেবলম্ ॥ 
(কাব্যালঙ্কারসথত্রবৃত্তি ২১।১৯) ৪৮২ (উদ্ভট) ২৮৭ 

সংশয্য কর্ণাদিযু তিষ্তে যঃ। সন্তাজীবনদর্পভীতিশয়নক্রীড়ানিবাসক্ষয়া- 
(কিরাত ) ৫৯১ ; ব্যক্তধবাননভোগতিস্থিতিজরালজ্জ! প্রমাঁদোদয়ে। 

সংস্কৃতানাং চ শব্ানাং সাধুত্বে পরিকল্পিতে। ( বৈয়াকরণশ্প্রদায় ) ২৭৫ 
বজ্তব্যঃ কন্ঠ সংস্কারঃ কথং বা ক্রিয়তে পুনঃ ॥ : সত্তালজ্জান্থিতিজাগরণং 

( তত্ত্রবার্িক ) ৭৯ বৃদ্ধিক্ষয়তয়জীবিতমরণম্। 

সংস্ত্যাপিপ্রসবৌ লিমাস্তেয স্বরুতান্ততঃ |  শয়নক্রীড়ারুচিদীধ্যযর্থা 
সংস্ত্যানে স্তযায়তেন্্ন্ত্রী হতে: সপ. প্রসবে নৈতে কর্মমণি ধাতব উক্তাঃ ৷ 

পুমান্॥ ( মহাভাস্ ) ৪৩১ ( বৈয়াকরণ সম্প্রদায়) ২৭৫ 

সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ॥ : সন্তায়াং মঙ্গলে বৃদ্ধ নিবাদে ব্যাপ্তিসষ্পদো:। 
*সমাসে চৈব সা নিত্যা বাক্যে সাস্তাদ্ বিভাষয়া | অভিব্যা্ৌ চ শক্কৌ চ প্রাহুর্তাবে গতৌ চ ভূঃ 

. (বয়াকরণসম্প্রদায় ) ১৩৯, ১৬৮ | (আখ্যাতচক্দ্রিকায় ভট্টগ্ল ) ৪১৪ 
সকলেভ্যো বিধিভ্য; স্যাঁদ্ ব্দী লোপবিধিস্তথা। | সত্যেনোত্তভিতা ভূমি: । 
লোপদ্থরাদেশয়োস্ব শ্বরাদেশো বিধি বলী ॥ ( খথেদ ) | ১৩৪ 

( বৈয়াকরণ সম্প্রদায়) ৩৭৬ | সত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং পুরা । 

দা নমাদে বাকো ভুল বিবদতে; সমাতিত্য মহাদেবঃ শবনম জীড়তি পরত 
* ধাতব এব কর্পবিমুক্তাঃ__পাঠান্কর । 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত কতিপয় শ্লোক 

্ষ্ঠা 1 বিষয় ষয় 

কাঁরাদ্ রাজসোডূতিঃ ষকাঁরাৎ তামসোন্তবঃ | 

কাঁরাঁৎ সত্বসম্ভৃতিরিতি ত্রিগুণসম্ভবঃ | 
( নন্দিকেশ্বর ) 

বৃদ্ধিশুদ্ধিসিদ্ধিযত্্রবাসরোদনে 

স্থানভীতিনৃত্তমৃত্যুভাসদীপজীবনে। 

প্ুদাহশো বরো হষযুদ্ধকম্পনে 

জাগরাঁবিলীদর্পশান্তিশক্তিখোটনে ॥ 

বগাদিকাঁর্থবাচিধাতবোঁহপ্য কর্মকা 

নৈব কম্ম চাপ্র,বন্তি ভাবমাত্রবাঁচকাঃ। 
( বৈয়াকরণসম্প্রদাঁয়) 

দৃশং ত্রিধু লিঙগেষু সর্বাস্থ চ বিভক্তিষু। 

চনেধু চ সর্কেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়মূ। 

( গোপথ ব্রাহ্মণ ) 

দ্ষিরেকপদে নিত্যো নিত্যো ধাঁতুপসগয়োঃ | 
ত্েধু চ ভবেন্লিত্যঃ সোহনন্ৈত্রব বিভাষিতঃ | 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায়বিশেষ ) 

দ্িরেকপদে নিত্যং নিত্যং ধাতুপসর্গয়োঃ। 
[নিত্যং সুত্রনিদদেশেহন্থাত্র চাঁশিত্য মিস্যতে ॥ 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) 

২৭৬ 

১৬৮ 

ন্ধাভাঁঝঃ পৌনরুক্ত্যং বিভক্তীনাঁং চ লোৌপনম্। 
[াখ্যেরব্যাখ্যয়োরৈক্যং স্থথবোধকৃতে কৃতম্ ॥ 

 তদ্ভাগভাগ!চ্চ শতং পুরন্দরে ( প্রয়োগরত্বমাল। ) ১৬৮ 

স্ব্যাবধূং গৃহা করেণ ভাঁনুঃ | 

( পাঁতাঁলবিজয়ে পাঁণিনি কবি ) ১৪৪,১৫৬ 

পার্যদৈরহ্বরমা পুপুরে। 
( পাতালবিজয়ে পাঁণিনি কৰি) 

[মনব্রাহ্গণে দানং দ্বিগুণং ব্রাঙ্গণক্রবে । 
ইত্যাদি ( মনু) 

মস্থন্তে দ্বিতীয়াষ্। নামাঁপরপদেন যৎ। 

1 তৎপুরুষ ইত্যুক্তে৷ যৎপরং তৎপরং ব্ছ ॥ 

( চাঙ্গুহ্থত্র ) 

৮৮ 

৩০১ 

৪৭৩ . 

৬৯৭ 

পৃষ্ঠ 
সমানস্য সৃতঃ শেষ্টঃ পাণিনি নাম বিশ্ুত£। 

কণতৃগ বরশিষ্মৈশ্চ শাস্্রজে: স পরাজিত: ॥ 

|... ইত্যাদি ( ভবিস্বপুরাণ ) ৪৩৭ 

সমানাক্ষরে সন্তথানে দীধমেকমুভে স্বরম্। 
 ইকারোদয় একারম্ অকারঃ সোদয়স্তথা ॥ 

(খক্প্রাতিশাখ্য ) ৩৫৭ 

'সমানার্ানেকপদং বহিরর্থে সমস্যতে। 

নিত্যং যৎ স বহুব্রীহি, “বিদিগর্থে তথা দিশোৌ, ॥ 

( প্রয়োগরত্রমালা ) 

সমাপাদ্ঠিং নাম বদন্তি যত্তং 

তথা গত্বং সামবশীংশ্চ সঙ্গীন্। 

২০৫ 

৷ উপাচীরং লক্ষণতশ্চ সিদ্ধ- 
১৭৪১ ৩৪১ মাচাধ্য। ব্যাড়িশাকল্যগার্্যাঃ ॥ 

: সমাসশ্াঞ্থয়ে নায়াম্। 
( সারস্বতশ্ছত্র ) ১৭৯ 

্ সমাসান্তগতানাং চ রাজাদীনামদন্ততা। | 

১৬৮. 

১৫৬. 

২১৩ 

( কলাঁপহ্থ্র ) ৩৫৭ 

 সমাসে খলু ভিন্মৈব শক্তি পঞ্কচজশন্দবৎ। 

ইত্যাদি । (ভট্টোজি) ১৮৬ 

পমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে 

তদর্দকুস্তোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ। 

কুশাগ্রবিন্দিৎপতিতং হি পাঁণিনৌ। 
( গ্র/টানগাথা ) ৪৬৫) ৪৮৯ 

৷ সন্পূর্ণমৃধিবাক্যং হি ছুক্তগিত্য ভিদীয়তে। 
( বুহাদেবতা! ) ১১৪ 

সম্প্রদানং তাদব স্যাঁৎ পুদ্দান্ত গ্রহকাম্যয়া। 

দীয়মানেন সংত্যাগাৎ স্বামি তং লভতে যদি ॥ 

(চাঙুহত্র) ৩০৪ 

সম্ভবত্যেকবাক্যতে বাকাছেদশ্চ নেস্তে। 

( কুমারিল ) ৩৫০ 



৬৯৮ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

সম্ভবব্যভি্চারাভ্যাঁং স্যাদ্িশেষণমর্থবৎ। 

(পাণিনিসম্প্রদায় ) ৩৭৪ 
স্রত্যাগ্ব্যভিচারাত্ত, তৈরন্দৈঃ কিং বিশেম্যতে ॥ 

( তন্ত্রবান্তিক ) ৪৭ 

সশ্বন্ধঃ কাঁরকেভ্যোহন্ঠঃ ক্রিয়াকী রক পূর্বকঃ। 
শ্রতায়ামশ্রুতাঁয়াং ব৷ ক্রিয়ায়াং সোঁইভিীয়তে ॥ 

(বাক্যপদীয় ) ২৫৬ 

সন্বন্ধস্ বিবক্ষায়াঁং ষীত্যাহু মনীষিণত | 

(কারকোল্লাম ) ২৪৭ 

সন্বন্ধিশব্বঃ সাপেক্ষো নিত্যং সর্ববঃ সমস্তাতে | 

বাক্যবৎ সা ব্যপেক্ষা হি বৃতাঁবপি ন হীয়তে ॥ 

সমুদায়েন সম্বন্ধে! যেষাং গুরুকুলা দিনা । 

সংস্পৃশ্যাবয়বাংস্তে চ যুজ্যন্তে তদ্বতা সঠ ॥ 

(বাক্যপদীয় ) 

সম্বোধনপদং যচ্চ তত ক্রিয়ায়া বিশেষণম্। 
ব্রজাঁনি দেবদত্তেতি নিঘাঁতোহত্র তথা সতি ॥ 

(বাক্যপদীয় ) ২৮৭ 

সম্বোধনে তৃশনসন্ত্বিবপং 

সাস্তং তথা নাস্তমথাপ্যদস্তম্। 

মাধ্যন্দিশিরবষ্টি গুণং ত্বিগন্তে 
.  নপুংসকে ব্যান্রপদাং বরিষ্ঠঃ ॥ 

( ব্যান্রভূতি ) 
সবাক্যে। যঃ সমাসঃ স্যাৎ স বিকল্পঃ সুসম্মতঃ | 

বাক্যাভাবে তু নিত্যং স্থা্দিতি শব্দবিদো! বিছুঃ ॥ 

১৮১ 

9688 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) ২৩০ 

সর্বস্তৈব হি শাস্ত্রস্ত কর্মণো বাপি কস্যচিৎ। 

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ্ কেন গৃহতে ॥ 

(শ্লোকবাত্তিক ) | ৩৪ 

সর্ববাস্তে প্রচয়ঃ স্থতঃ | 

( শিক্ষাশান্ত্র ) ৯২ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিষয় পৃষ্ঠ 
সর্বেষাং তু ব্বতন্ত্রাণাং পদানীমনপেক্ষয়া । 

কচি ক্রিয়াঁয়াং সম্বন্ধ: সমুচ্চয় উদ্বাহৃতঃ ॥ 

( প্রয়োগরত্বমাল। ) ১৯৮ 

স শ্রতিশ্তিসিদ্ধত্বান্নোপালস্তনমর্থতি । 
গ্রন্থান্তে চ স্বসংবেদ্যং সুজ্ঞানং তত্প্রয়োজনম্ ॥ 

( তন্তরবান্তিক ) ৩৬ 

সসুত্রবৃন্তযর্থং পদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ 
কপীন্দ্রঃ | (রামায়ণ) ৫২৮ 

পহাধ্যায়িভিরেবাতো বেদঃ কাত্ক্স্যেন রক্ষাতে। 

স্বরাক্ষরবিনষ্টোহপি দ্বেষাঁদন্ৈ এঁমুত্যতে ॥ 

( তন্ত্রবার্তিক ) ৩৭ 

সাঁঙ্গেন চ সমাগমে। 

( খকৃতন্ত্স্ত্র ) 

সাদৃশ্যযোগ্যতাবীপ্পাপদার্থানতিবৃত্তয়ঃ | 
যথাহ্থা বাঁচকং তেষাং সাদৃশ্য ন যথাদয়ঃ | 

৩৫৩৬ 

( পুরুষোত্তম ) ২০৪ 

সাঁধনব্যবহারশ্চ বুদ্ধ্যবস্থানিবন্ধনঃ | 

( দৌর্গটীকা) ২৬৪ 

সাঁধুত্বজ্ঞানবিবয়া সৈষা ব্যাঁকরণস্থতিঃ | 

( অভিযুক্তোক্তি ) রে 

সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা । 

সিদ্ধভাবস্ত যস্তশ্যাঁঃ স ঘঞ্ার্দিনিবন্ধনঃ ॥ 

( ভূষণকারিকা ) ২৭৪ 

সামর্থ্যযোগান্ন হি কিঞ্চদিস্মিন্ 

পশ্যামি শাস্ত্রে যদনর্থকং স্যাঁৎ। 

( মহাভাস্ত ) ৮৩ 

সামীপ্যকে। বৈষয়িক আভিব্যাপক এব চ। 

ওপশ্সেষিক ইত্যেবং স্যাদাধা রশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ 

( অগ্নিপুরাণ ) ১৩০ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসন্থিত কতিপয় ল্লৌক ৬৯৯ 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পষ্া 
সামীপ্যেহ্থ ব্যবস্থায়াং প্রকারেহবয়বে তথা। | স্ুদেবো অসি বরুণ যন্ত তে সপ্ত সিন্ধবঃ। 
চতুষবর্থেধু মেধাবী আদিশবং তু লক্ষয়েৎ॥ | অনুক্ষরন্তি কাকুদং সুমদ্যং সুষিরািব ॥ 

( আপিশল ) ৫২৪! (মহাভাস্ত) ১৩১ 

সাবকাশবিধিভ্যঃ স্যাঁদ্ বলী নিরবকাশকঃ|  স্ুপন্মং পদ্মনীভেন স্ফোটিতং তদনস্তরম্। 
( বৈয়াকরণসম্প্রদীয়) ৩৭৫ ' হরিনামামৃতং পশ্চাজ, জীবেন শ্রাবিতং শুভম্॥ 

সিংহাবলোকিতং চৈব মণ্ড,কগুতমেব চ। (গ্স্থকারীয় শ্লোক) ৪৫৫ 
গঙ্গাপ্রবাহবচ্চাপি হধিকা রক্ত্রিধা মতঃ॥  স্থপাং স্পা তিঙা নায়া ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা। 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) ৩৮২ : স্ুবস্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাঁসঃ ষড় বিধো বুধৈ॥ 

সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডকপ্ুতিরে চ। 1. (পাণিনীয় শ্লোক) ১৯৪ 
গঙ্গা্োত ইতি খ্যাতো হাধিকা ান্রয়ো মতাঁ; ॥ সথপ্রপঞ্চং সুসংক্ষেপং প্রণীতং যেন লক্ষণম্। 

( মৌগ্চবোধ সম্প্রদায় ) ৩৮৩; দিব্যভায্তোপসংহাঁরৈ: স জয়ত্যেষ পাণিনি: ॥ 

সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত,রহরৎ |... (ভীমসেনাচাধ্য ) ৪ ০৬ 

প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ। | সুরাণাম্গরোধেন তত উন্দং স্থতং পুরা । 

( বিষুশ্ধূত উদ্ট ) ১৬৮ | ইন্দেণ বাঁধুনা সার্ধং প্রাপ্য সোমং যথাম্থুখম্ ॥ 
সিংঃ প্রমেনমবধীৎ পিংহো জাগ্ববতা হতঃ। . (গ্রন্থকাঁরীয় লোক) ৪৪৩, ৪৮৮ 
ইকুমারক মা রোদীন্তব হোষ স্যমস্তকঃ ॥  স্তোঁথপি গঞ্গাসলিনৈ: পবিতব 

(পোরাণিক ) ই 
ৰ সহাশ্বমাম্নানমনল্লমঃ | 

৷ সসীতয়ো রাঘবয়োরধীয়ঞ 

ৃ ছসন্ কছুষ্ণং পুরমাবিবেশ ॥ 
( ভট্টিকাঁব্য ) ৩৮১ 

সিদ্ধং সাঁধ্যং ফলং চেতি প্রবৃত্তে বিষয়স্ত্রিধা । 

তর দিদ্ধমূপাঁদানং ক্রিয়া সাঁধ্যং ফলং স্থখম্ ॥ 

( বৈয়াকরণসম্প্রদায় ) ১৩৮ 

 দিদ্ধরূপঃ প্রয়োগো ঘৈঃ কন্মণামজগমাতে | | 

তে কল্লা লক্ষণীর্থানি সুত্রাধীতি প্রচক্ষতে ॥ হর খাদাসস্চ তথা তথোদাহরণং নুপ। 
( মীমাংসা বার্ঠিক ) ১১৬: প্রত্যুদাহরণং চৈব চতুরঙগং প্রকীর্ঠিতম্ ॥ 

সিদ্বম্তাঁভিমুখীভাবমাত্রং সম্বোধনং বিছুঃ | ৰ (খিষুধন্মোত্বর ) ৩৮৫ 

প্রার্ধাভিমুখ্যে। হর্থাহত্মা ক্রিয়ায়াং বিনিযুজ্যতে। | সত্রবাহিকভাস্তেষু দৃশ্ততে চাপশব্বনম্। 

সম্বোধনং ন বাঁক্যার্থ ইতি বৃদ্ধেভ্য আগমঃ ॥ | অশ্বারঢ়াঃ কথং চাশ্বান্ বিশ্মরেঘুঃ সচেতন: ॥ 

(বাক্যপদীয় ) ২৪৯ (কুমারিল ) ৮০) ১৪০ 

সিদ্ধার্থ, জ্ঞাতসন্ন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা গ্রবর্ভতে | | সুত্স্থ, পদমাদায় পণৈঃ সুতরা্মারিভিঃ | 

শান্ত্রাদৌ তেন বক্তব্য; সম্বন্ধ; সপ্রয়োজনঃ ॥ ; স্বপদানি চ বণ্যন্তে ভাস্মং ভাগ্ঘবিদো বিছুঃ ॥ 

(ঞ্জোকবাত্তিক ) ১৩৯ ( পরাশরোপপুরাণ ) ৩৮৮ 



( তন্ত্রবাত্তিক ) ৩৫৪ 

সত্রেঘেব হি তৎ সর্বং যদ্ বুতৌ সমুদাহতম্। ন 

( বিষুধর্মোত্তর ) 
ুক্মীং জলম্তীং স্বাপ্জিষেন[ত্যুনা স বিশ্তধ্যতি। 

( মনু) ১৩৬ 

সেনকেনাথ বৈ গ্রন্থঃ প্রণীতভ্তদনম্তরমূ | 

(গ্রন্থকারীয় ) ৪৪৩১ ৫০৭ 

সৈৰ ভাববিকারেষু ষড়বস্থাঃ গ্রপদ্যতে। 

ক্রমেণ শক্তিভিন্তাভিরেবং প্রত্যবভাঁসতে ॥ 
( বাঁক্যপদীয় ) 

সৈষ দাশরথী রাঁমঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠির; | 

সৈষ কর্ণো মহাত্যাগী সৈষ ভীমে! মহাঁবলঃ ॥ 
(উদ্ভট) 

সোহয়ং নবব্যাকরণার্থবেভ্তা 
( রামায়ণ ) | 

সোহব্যয়ীভাঁবো যত্র নানাঁবিতক্তিষেকরূপতা! । 

অয়ং পূর্ববোস্তরান্টার্থমুখ্যোহব্যয়ং সমস্তে ॥ 
( পুরুষৌত্ম ) ২০৩ 

স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষ: স্ৃতঃ | 

উভয়োরস্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্। 

লিঙ্গাৎ স্ত্ীপুংসয়ো! জ্ঞানে 
ভ্রকুংসে টাঁপ, গ্রসজ্যতে॥ 

( মহাভাস্ত ) 

৩৮৫ 

৫8৪ 

৬৫ 

৪৩৫ 

] 
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হতরাথশ্চ পদার্থশ্চ হেতুশ্চ ক্রমশস্তথা। স্ুনকেশাদিসন্বন্ধো বিশিষ্টা বা স্তনাদয়ঃ | 
নিক্ক্তমথ বিন্তাঁসো ব্যাথ্য। যোগস্ত ষড়বিধা ॥ | তদুপব্যপ্রনা জাঁতিলিঙ্গমেতন্িরুচ্যতে ॥ 

( বিষুরধর্মোত্তর ) ৩৮৭ (শ্রীপতিদত্ত ) ৪৩২ 

সবতরার্থো! বণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সুত্রান্থসারিভিঃ |  স্তনপত্রলতাং তস্যা বিভেদ পুলকোদগমঃ | 
স্বপদানি চ বর্যন্তে ভাস্তং ভাগ্বিদো বিছুঃ ॥ ; সত্যং যদন্তরঙ্গেণ বহিরঙ্গে নির স্যতে ॥ 

( অভিযুক্তোক্তি ) ৩৮৮ ( উদ্ভট) ৩৭৫ 

ত্রেঘ্েব হি তৎ সর্ধবং যদ্ বৃতৌ যচ্চ বাত্িকে। | স্তোকনঘরা স্তনাভ্যাম্ 

সত্রং যোনিরিহার্ধানাং সর্ববং সুত্রে প্রতিঠিতম্ ॥ ( কালিদাঁস ) ২৮৬ 

্্রত্বমস্া কুরঙ্গীতি লৌকিকং যত গ্রতীয়তে। 
তততদম্বয়িনি দ্রব্যে শাস্ীয়ন্ত্রীত্বস্তবাৎ ॥ 

( শ্রীপতিদত্ত) 

্ত্রীপুংনপুং্সকত্বেন ভিম্নং যেন চরাঁচরম্। 
লিঙ্গং জয়তি যন্নিত্যমশেষাঁগমকারণম্ । 

( বৃত্তিকাঁর ছুর্গসিংহ ) 

স্রীভূমিকাস্ত ষঃ প্রাপ্তশ্ত্বারস্তস্ত বাচকাঃ | 
ভ্রকুংসশ্চ ভ্রকুংসশ্চ ভ্রকুংসম্চ ভূকুংসকঃ॥ 

( অভিধানিক শ্লোক) 

সত্ীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং র্লীবলিঙ্গ মিতি ত্রিধা। 
শবসংস্কারসিদ্ধার্থং ভাষয়া নাম ভিগ্তে। 

( জগদীশ ) 

স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃগ্রয়োভনম্। 

সন্বন্ধাগ্যভিধানং চ ভ্যপোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে | 

( মাঠরাচা্য্য ) 

9৩২ 

9২৩ 

৪৩০ 

৪৩৩ 

৩৮৩৬ 

ন্ানমত্যধিকং কা্ধ্যং প্রত্যুষস্তাত্বনো জলে । 
৬৫ (স্থতি) 

স্কুটতা ন পটদৈরপাকতা 
নচ ন শ্বীরুতমর্থগৌরবম্। ইত্যাদি 
(কিরাত) 

ন্ফোটরূপাবিভাগেন ধ্বনে গ্রহণমিস্তে 

( ভর্ভৃহর ) 

১১৪ 

২১ 
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ক্ফোটিস্ত গ্রহণে হেতু: প্রাকতো ধ্বনিরিষ্ততে | : স্বয়ভ্ুরেষ ভগবান্ বেদো গীত; সনাতন:। 

বৃত্তিভেদে নিমিত্বত্বং বৈকূতঃ প্রতিপদ্যতে ॥ শিবা খষিপর্যান্তাঃ ম্মর্তীরোহস্ত ন কারকাঃ॥ 

( ভর্ভৃছরি ) ১৮২১ | (মছাভাগবতপুরাণ ) ১৬২ 
ক্ফোঁটায়নেন যোগাত্ত, তথা ক্ফোঁটায়নং মতম্। ৃ স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ পরা বাগনপায়িণী। 

(গ্রস্থকারীয় ) ৪৪৩, ৫০৯: তস্যাং দৃষ্ট্বরূপায়ামধিকাঁরো নিবপ্ততে ॥ 

গৃতীনীমপ্রমাঁণত্ে বিগানং নৈব কারণমূ। | (নাঁগেশধৃত) ১১০ 

শরতীনামপি ভৃষিষঠং বিগীতত্বং হি দৃশ্তে ॥. : সল্াক্ষরমসন্দিপ্কং সারবদ্ বিশ্বতোমৃখম্। 

ইত্যাদি ( মীমাঁংসাবান্তিক) ১৫০ ৰ আস্তোভমনবদ্যং চ শ্ত্রং স্ত্রবিদো বিছুঃ ॥ 

ৃত্যাচারবিরোধে হি স্থৃতিরেব বলীয়সী। |. (বিষুধন্মোত্তর ও পরাশরোপপুরাণ )৩৫৭ 

্রত্যক্ষগ্রতিষেধাচ্চ জনিকত্রাছাসাধুতা। ৷ স্ব্যাপারে হি কর্তৃত্ব সর্ধারৈবাস্তি কারকে। 
( তন্তবান্তিক) ১৪১ : বাাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিমস্তবঃ ॥ 

ঠাতাং ঘদি পদে দে তু বদি বাস্ত্য বন্যপি। ( বৈযাকরণসম্প্রদায়) ২৬৩ 

তাননতস্ত পদন্তার্থে বহৰীহি (বিদিক তথ1)॥  শ্বঘা ন্তা চ নেষ্টা চ ঝষ্টা ক্ষপ্তা তথৈব চ। 
( কাতর) ২৬ হোতা পোঁতা গরশাস্তা চ আসো সবলাদযঃ সবতাঃ॥ 

ন্যুরুত্তরপদে ব্যাত্রপুর্গবর্ষভকুগ্জরাঁ; | (সমন্ততদ্র ও দৌগবতি ) রি 

দিহশার্দূলনাগাগ্তাঃ পুংসি শ্রেষঠার্বাচকাঃ ॥ 
স্বস্তি পাঁণিনয়ে তশ্যৈ যশ্ত রুদ্র প্রসাদত; | 

( অমর ) ২৪২. 

ঙষ্ানি পরকর্ষশ করপানাং ন বিজততে। | আধো ব্যাকরণং কাবামছ জাঘবতীলয়ন। 

আশ্রিতাতিশয়ত্বং তু পরতস্তত্র লক্ষণম্। ৷. (বাজশেখরীয় বলিয়া প্রচলিত) ১৫৯ 

(ভর্তৃছরি ) ২৯৪ । স্বস্থতে বিদ্যমানে তু পরস্ব্ং ন বিগ্যতে। 

্বকীয়ার্থবিশেষাভ্যাং কর্মরণা সাধন্তি ে। ২ | পরিত্যগ্য চ দবন্থজমৌদা সান্তা সিধ্যতি॥ 

দ্বিকর্শমীকা অমী তে চ বিজ্ঞাতব্য দুহাদয় ॥ (ব্যবহারশান্ত্) ৩০১ 

( কারকোল্লাম ) ২৮৮; স্বাতঙ্থ্যেৎপি প্রবোক্তারমারাদেবোপকুর্্মতে | 
্বরৃতিঘযন্ত্িত: কখমন্শিষ্াদ্যসয়মিতি বাঁচযম্।  করণেন হি সর্দেধাং ব্যাপারো ব্যবধীয়তে । 
বারয়তি ভিষগপথ্যাদিতরানু ্বযমাচরক্নপি তং। ৰ ( বাক্যপদীয়) ২৯২ 

(ব্যক্তিবিবেকে মহিমতট্ ) ১৪২ | স্বা্থো দ্রব্যং চ লিঙ্গং চ সংখ্যা কর্মাদিরেব চ। 

থাণাং পদানাং হি সাপেক্ষাণাং পরষ্পরে | | অমী পদ কেযাধিদগ্রিমাঃ 
বৌ”; ক্রিয়ায়াং কন্যাঞ্চিদিতরেতর উচ্যতে ॥ ( পাঁণিনিমশ্প্রদায় ) ৯১১৭০ 

( প্রয়োগরত্বমালা ) ১৯৮ 
স্বমজাতিধনাথ্যায়াম। স্বাদয়ঃ পঞ্চপাগুবাঃ। 

(পাণিনিসুত্র) ৩৫৫ (হরিনাম মৃত্যব্যাকরণ) ৩৫৫ 
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্বান্তনিঝিষট্িতর্যাদিনামভি বিগ্রহাৎ পুনঃ |. হরিণা সহ সখ্যং তে বোতৃত্তিতি যদর্রবীঃ। 
বহুতীহি বহুবিধ দ্বিপদত্রিপদাঁদিকঃ ॥ ৷ ন জাঘটাতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্ধিরদয়োরিব। 

( জগদীশ ) ২১১;  (পাঁতালবিজয় ) ১৪৫ 

স্বোজসঃ প্রথম প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাত্মকে। : হরে নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্। 
সন্বোধনে চ লিঙ্গাদাবুক্তে কর্্মণি কর্তরি ॥ কলো নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাঁন্্েব গতিরন্থা ॥ 

( গারুড় পুরাণ) ২৪৯ ( প্রপন্নগীতায় বিছুরবচন ) ৫৮ 

হংসঃ শু চিষ্স্স্ত রিক্ষসন্ধোতা হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বাঁবাচঃ পুরোগবী। 
বেদিষদতিথিছু রোপসৎ |", "1 অনামযরিদব,ভ্যাং ত্বা তাভ্যাং স্বোপস্পৃশামসি ॥ 

(খথেদ) নিডিউ ( খণ্েদ ) ৫৬৭ 

হুকারঃ শিববরণ স্তার্দিতি শৈবাগমস্থিতিং। হাঁসপ্রধানকবয়ঃ সমানসমনিধিতদর্থসমযুক্তাঃ | 
( তন্বশাস্ত্র ) ৪৭৩ 

হকারে! দ্বিরুপাত্তোহয়মটি শল্যপি বাঞ্ুতা । 

অঙ্থেণাধুক্ষদিত্যেতদ্ দয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ 

(পাণিনিসম্প্রদায়) 
হস্তেঃ কর্মু[পষ্টভাৎ প্রাপ্ত,মর্থে তু সপ্তমীম্। 
চতুর্থীবাধিকামাহুস্চণিভাগুরিবা গৃভটাঃ ॥ 

(মহাভাস্তদীপিকায় ভর্তৃহরি) ২৪৮১৪৫১১৪৯৯ 

হরতু হরস্তব দুরিতং কনক- 

রজঃ পুঞ্জপিঞ্জরে শিরসি । 

৪৭৫ 

ক্ষীরাঁছুতিরিব হুতভুজি 

নিপততি ভাগীরথী যস্ত ॥ 

( বররুচি ) ৪২৩ 

হরতের্গততাচ্ছাল্যে | 

( সিদ্ধাস্তচন্দ্রিক।) ৩৫৫ 

হরতেঘৃতিনাথয়োঃ পশৌ। 
৩৫৫ (পাণিনিক্ত্র) 

অথ চতুরো বর্ণযুগৌ শীলং শকটাঙ্গজঃ প্রাহ। 
( বর্ধমান উপাধ্যাঁয়) 

হিতং ন বাচ্যমহিতং ন বাচ্যং 

হিতাহিতং নৈব চ ভাঁষণীয়ম্। 

এরওকো। নাম মুনিমহাত্মা 

হিতোপদেশেন বলিং প্রবিষ্টঃ ॥ 

৫৭০ 

( উত্তট) ৪১৩ 

হস্বে! দীর্ঘ: গ্লুত ইতি কালতো নিয়ম! অচি। 
| ( শিক্ষা) ৯০ 

হলদিনী পাঁবনী চৈব নলিনী চ তখৈব চ। 
তিশ্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্,গঞ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥ 

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহাঁনদী |... 

(বালীকিরামায়ণ ) ১৩৫ 

হলাদেৌ কারনামি চ। 

( সংক্ষিসার ) ৩৫৫ 
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মকাঁলবর্ষ (অমৌধঘবর্ষের পুত্র এবং অভিনব 

শাঁকটাঁয়নের যবীয়ান্ সামসমমিক ) ৫১৯ 

অক্রোধন (কুরুবংশীয় রাঁজা৷ এবং অগ্রিত্ 
কাশ্ঠপের নামসময়িক) 

'অক্ষপাদ (ন্ায়হ্ত্রকার ) 

অক্ষরতন্তথত্র ( গা্গীয় ব্যাকরণ) ৫৩৭, ৫৪১ 

১৬২) ৫৪১ 

অক্সফৌড কলেজ, ৩৯৪ 

অগদতন্ত্ ১২০ 

অগন্ত্য ( স্থৃতিকার ) ১১৮ 

অগ্নিপুরাণ ১২১১ ১৩০ 

অঙ্গিরা (ম্থৃতিকাঁর ) ১১৮ 

ম্যুতোপাধ্যায় ( ্ যাথ্যাপ্রদীপ'কৎ) ৪২২ 

অজাতশক্র (রাজা এবং মহাবীর ও 

ইন্্রভূতির কনীয়ান্ সামসময়িক ) 

মজিত সেনাচাধ্য ( মণিপ্রকাশিকীরুং) ৩৯৯. 

৪২৪ ৃ অটো ফ্রাঙ্ক (1). 0৮৮০ 111000 ) 

অণুভাস্কাঁর ( শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্পভাঁচার্য) ৪৫৯ 

মতন্্ন্দ্রিক| ( বিছ্যাঁনিধি প্রণীত নাটক ) ৪১৭ 

মতিমহদ্বৃত্তি ( অমৌঘবৃত্তি ) . ৩৯৬ 

'শত্রি ( খষি ) ৫২৭ 

অথর্বর-বেদ ১২১ । 

অথর্ধব-সংহিতা 
২৬, 

মদ্বয়তারকোপনিষদ্ ১০৫: 

অদ্বৈত প্রকাশ ( ঈশাননাগরকৃত ) ৪৩৯ 

অদ্বৈত প্রভু (কমলাকর চক্রবর্তী ) ৪৩৯,৪৫৮ 

অদ্বৈতব্রঙ্গসিদ্ধিকার ( সদানন্দ যতি ) ১৬২ 
৪৬০ 

অদ্বৈতসিদ্ধি ( মধুস্থদনসরব্বতীরুত ) 

8৪89০ 

৪৪২ : 

্র্-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠ। 

 আদ্ৈতাচার্ধ্য (অদ্বৈত প্রভু ) ৪২২ 
 অধিকরণন্ায়মালাটাকা ৩৮০ 

ৰ অধিসীমরুঞ্জ (জনমেজয়ের প্রপৌত্র এবং 

যাস্কের সামসময়িক ) ৪৪১ 

 অনুন্তাস (ইনদুমিত্রপ্রণীত ) ৩৯৮ 
অন্ুভূতিষ্বরূপাচাধ্য ( সবৃত্তিসারম্বত- 

প্রক্রিয়াপ্রণেতা ) ৩১৪, ৩৯৬) ৪৯১১ ৫০২ 

অনসবাকাঁনুক্রমণী রে 
অনুপবিলাস (মণিরামকৃত ম্মান্তগ্রন্থ) ৪৫৭ 

| অনুপধিত ( মরাদোলের রাজা এবং উদয়" 
| উত্তরের পোষা) রি 

৷ অনেকার্থকোশ (মংখপ্রণীত ) রঃ 
! অন্নংভট ( অগ্টাধ্যাধীর “মিতাক্ষরা”- 
| ৃ্তিপ্রণেতা ) ৩৭৯৪; ৪১৯ 

অপরাচীন ( কুরুবংণীর রাজা এবং ক্রৌষ্ট,কি 
ভাঁগুরির সাঁমসময়িক ) 

৷ অপর।র্ক বাজবন্ধীয় ধর্মশান্ত্রনিবন্ধ ৫৩৯) ৫৪০ 

মপিশল (আপিশলির পিতা ) 

অগ্পয় দীক্ষিত ( স্কত্রপ্রকাঁশব্যাকরণ এবং 

পাণিনিতস্ত্বাদ-নক্ষ্রমালাদি প্রণেতা ) 

| ২২১) ৪৫৬১ ৪৫৮ 

_অফ্রেক্ট বা আউফ্রেথ্ট -/00700])6 

8৪০ 

৫১৭ 

(02969106008 02621001010 

গ্রণেতা ) ৩৯৮) ৪১৮) ৪৫৪১ ৪৯৮) ৫৭৬ 

অভয়কুমার গুহ ( প্রান্িক পণ্ডিত ) 

অভয় নন্দী ( জৈনশন্দান্শাসনের মহীবৃত্বি- 

গ্রণেতা ) ৩২০। ৩২১, ৩২২। ৩২৬১ ৩৯৬ 

! 
| 
! 

ৃ 
বৃ ৫০৪ 



৭০8 

অভয় স্থরি (শাকটায়নপ্রক্রিয়াকৎ ) ৪০০ 

অভিধানচিস্তামণি (হেমচন্ত্রহুরিকৃত) ৪৯৭৫৩, 

অভিধানরত্বমাল! ( হলায়ুধকৃত ) 

অভিনবগ্তপ্ত (পরমার্থপার-লোচনাদি প্রণেতা) 

৪৫ 

অভিনব শাকটাঁয়ন (জৈনশবাানশীলনাদিকৃত্) 

৩০৮১ ৩১৭১ ৩৫৪১ ৩৭৬) ৩৯৬, ৪১৯ 

৪২৭১ ৪৪৯১ ৫১৩) ৫২০১ ৫৩৭১ ৫৭১১ 

৫৮৫১ ৫৯০) ৫৯২ 

অভিনবশাকটাঁয়নীয় “উণাদি স্থত্র 

অভিনবশাকটায়নীয় 'লিঙ্গাচুশাসন 

অভিনবশীকটায়নীয় “শব্দান্রশাসন”- 

ব্যাকরণ 

অভিনয়দর্পণ ( নন্দিকেশখ্বরস্থৃত ) 

অভিমন্য ( অঙ্ঞুন পুত্র এবং চাক্রবর্মণাদির 

সামসময়িক ) 
অমরকোষ ১০২১ ২০০১ ২০২১ ২৪২) ৪১৮ 

অমরকোষপঞ্তিক! ( নারায়ণকৃত ) ৪২২ 

অমরকোষোদ্ঘাটন (ক্ষীরস্বামিকৃত) ৪০০১৪২২ 

_ অমরচন্দ্র ( কাব্যকল্পলতাপরিমলরুৎ ) 

অমর দত্ত ( অমরমালাকোষকৎ ) 

অনরব্যাকরণ ( অমরসিংহকৃত ) ৪৪৮১ ৪৫১ 

অমরপিংহ (কোঁষকাঁর ) ১২৩, ১৩৬ ১৬২ 

অমরসিংহীয় (নাম-) লিঙ্গান্ুশাসন এবং 

বিতিন্নবৈয়াকরণসম্প্রদায়ে তাহার 

ব্যাখ্য। 

অমল (দিউ.নাগকৃত প্রমাণসমুচ্চয়ের টীক1।৩৯৭ 

অমলানন্দসরস্বতী ( কল্পতরুকুৎ ) ২২১, ৫১৩-৪ 

অমৃতনাদোপনিষৎ ২৪, ৩০১ ১০৫ 
অমোঘবর্ষ (রাট্রকূটবংশীয় রাজা এবং অভি- 

নবশাঁকটায়নের পোষ্টা) 

৫৮৫-৬৩ 

৪২৭ 

৪৩৭) ৫৩৭) ৫৭১ 

৪৬৫ 

8৪০ 

৫৩০ 

৪২১৯-২২ 

৫৯১-৯২ 

৪৯৮ 1" 

৪৯৮ | 
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৩৯৬ অমোঘবৃত্তি ('অভিনবশা কটায়নকৃত ) 
৩৯৮১ ৪৪৯ ৪৫২ ৪৯৩) ৫০৭১ ৫২০) 

৫২২১ ৫৯০১ ৫৯২ 

অমোঘবুত্তিকাঁর (অভিনব শ।কটায়ন) ৫৮৯-৯০ 

অন্থাকত্রী ( পরিভাষেন্দুশেখরীয় টীকা) ৩৭৮ 
অরুণদেব ( লিঙ্গাজশাসনকৃৎ ) ৪২৭ 

অর্থশান্ত্র ( কৌটিল্যকৃত ) ১২০) ৫৩৫ 
অবদাঁনকল্পলতা (ক্ষেমেন্ত্রত বৌদ্ধ কাব্য) ৪০৫ 

অশ্বমেধ দত্ত (কুরুবংশীয় রাঁজ1৷ এবং গার্গ্য- 

গালব-বাঁজপ্যাঁয়নাঁদির সাঁমসমগরিক) ৪৪১ 

অশ্বাঘুর্বেবদ ১২১ 

অষ্টক (পাণিনিস্বত অষ্টাধ্যাযী ) ৩৫৪) ৩৫৫ 

অষ্টক ( আপিশলিম্থৃত অষ্টাধ্যাঁরী বা 

আপিশল ব্যাকরণ ) 

অষ্টধাতু ( ইৎপিংকথিত “খিল'ব্যাকরণের 

অংশ) 

অষ্টমমঙ্গলা ( কলাঁপের আধ্যাঁত প্রকরণীয় 

অগ্টমপাদের উপর রাঁমকিশোর- 

শর্মকৃত ব্যাখ্যা ) ৩৪৬১ ৪১১ 

অষ্টাঙ্গহদয়সংহিতা ( বাঁগ ভট কৃত ) 

অষ্টাধ্যায়ী ( পাণিনিম্বত ব্যাকরণ ) ৩৪১ ?৩) 
৯০১ ৯৩৭১ ১৪৫১ ১৬৭১ ৯৭৫১ ৯৭৭ ৩৯৪) 

৩১৬১ ৩৪২১ ৩৫১-২১ ৩৫৬) ৩৫৯, ৩৬২ঃ 

৩৮৪১ ৩৯২ ৩৭৯৪১ ৪০৩১ ৪৪৫-৭১ ৪৫৩) 

৪৭৬-৭১ ৪৭৯-৮০১ ৪৮২, ৪৮৪১ ৪৮৬, 

৪৯৯১ ৫০২-৩১ ৫০৫) ৫০৭-৯১ ৫২৩, ৫২৫, 

৫২৭৫ ৫৩১১ ৫৩৪) ৫৩৬) ৫৬৫-৭? ৫৭৫ 

অগ্টাধ্যায়ীবৃত্তিকার (কাতন্্ব “চেত্রকুটাঃ- 

বৃত্তিকূদ বররুচি ). 

অষ্টাবক্র ( কহোলপুত্র এবং সংহিতাকার ) ৪৪১ 
অপিত বার্ধগণ্য (প্রাচীন খধিবিশেষ ) ৪৪০ 

৫১৫ (1)8911 ) 

৫২০ 

৪০১) ৪৪৮১ 8%১ 

৪৫১ 

৪৯৫ 



'্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্মিত গরনথ-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭০৫ 

অহোবল ভট্ট বা! বৌধানন্দ ঘন (আহ্ীয় 
বিদ্বত্ন্ন্যাসী, ভাস্করবংশীয় নৃসিংহের 

পুত্র, মাধবাঁচার্যের ভাগিনেয়, 

লক্মীধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং সংস্কৃত 

ভাষায় তৈলঙ্গব্যাকরণ প্রণেতা )৫৮৯-৯০ 

আখ্যাতচন্দ্রিকা ( ভট্রমল্লকূত ) ৪০০১৪০৪১৪০৯ 

আধ্যাতমঞ্রী 

আখ্যাতব্যাখ্যাঁসার (হরিরামশর্মকৃত) ২৬৭ 

আগ্নিশশ্মীয়ণ বার্ষগণ্য (বৃষগণবীরের পৌত্র)৫১৫ 

৩৫০, ৪০৫) ৪১৪, ৪৫০ 

আঙ্গিরস ( বিছ্যাসুক্ুদ্র্ট] ) ১২২ 

আব্রেয় (স্থতিকার ) ১১৮) ৩৫৭) ৫২৭ 

আত্রেয় ( ধাতুপারায়ণিক ) ৪১৪ 

আদদিতীর্ঘঞ্কর ( সিদ্ধসর্বজ্ঞ ) ৪২৫ 

আদিপুরাণ ( জিনসেনকৃত ) ৪৪৯-৫০ 

আদিশেষ ৪৩০ 

আনন্দদত্তের পদ্ধতি (চান্দ্রটীকা ) ৩৯৯ 

আনন্দলহরী ( শঙ্করাচাধ্যকৃত স্তোত্র ) 

আনন্দবদ্ধন ( ধ্বন্তালো কাঁদি গ্রণেতা ) 

আপস্তম্ব ( ধর্মশ্যত্রকার ) 

১১৯ 

৪২৫ 

আপিশল ( আঁপিশলিম্বৃত ব্যাকরণ) ৫১৯-২৩১ 

৫৩১১ ৫৩৩-৪। ৫৩৯ 

আপিশলি (আপিশলব্যাকরণ-স্মর্তা) ৫৩) | 

৪৩৫-৮) ৪৪৪১ ৪৪৩) ৪৪৬১ ৪৬৬১ ৪৯১১ 

৫০৩-৫১ ৫১৯*২২) ৫২৪১ ৫৩৪১ ৫৪১ 

আপিশলীয় ধাতুপাঠ এবং গণপাঠ 

আপিশলীয় সম্প্রদায় ২০১ ৩৭৬ 

আপিশলীয় সর্বাঁদিগণ এবং পাঁণিনীয় 

সর্বাদিগণ ৫২২ 

আপিশলীয় ত্র, শ্লোক, এবং মতবাদ 

২০১ ১৬৯, ৩৭৬) ৫২৪-৫ 

আধ্যবনতস্বামী ( জৈনব্যাকরণকৃৎ) ৪৪৮৫০ 
০৩ 

৫২২০৩ 

৮৬) ১১৮১ ১৩৬-৭ . 

আধ্যশ্রুতকীত্তি ( পঞ্চবস্তরুদ্ ধনঞ্জয় কবি) ৪০* 

আর্ীগাথা ( খক্তান্তরোন্ত ) 

আবরাহাম্ রজয়্ ( গ্রামাটিকা গ্রন্থমিয়া- 

কৃ) 

আস্তবোধ (তারানাথরুত ব্যাকরণ) ৪৫৬১ ৪৬২ 

 আশুবোধ (রামকিক্করকৃত ব্যাকরণ) ৪৫৭,৪৬৩ 

আশ্বলায়ন (শ্রীতস্ত্রাদিপ্রণেতা) ১১৬, ১৩০ 

' আস্গুরি ( সাংখ্যাঁচার্ধ্য ) 

 আহিক (পাঁণিনি) 
ইউ এন্ চৌয়াঙ্ (চীনদেশীয় ভারতপর্যযট ক)৪৯০ 

 ইউএন্ চোয়াউ, (917৮৫ কৃত গ্রস্থবিশেষ) ৪৯০ 

 ইত্ডিয়ান্ আর্টিকোয়েরি 
 ইতিয়ান্ পঙ্ডিতস্ ইনু দি ল্যাঁড অব, স্নো 

( শরচ্চ& দাস প্রণীত ) 

ইত্ডিয়ান্ রিসা, ইনৃষ্টিচউট্ 

 ইত্ডিয়ান্ হিষ্টোরিক্াাল্ কোয়াটালি ৩৯৮ ৫৩১ 
ৰ ইতিহাস ( মহাঁভারতাদি ) 

৷ ইৎসিং (চীনদেশীয় ভারতপর্যযাটক এবং 

11000: 01 6170 13710017196 

[২0110101) 89 10800150027 11018 

৫৪০ 

৪৫৬১ ৪৫৯ 

৪৪১ 

9৫৫ 

৩৯৭, ৪৩৬) ৪৪৪ 

৪১০ 

৮৬ 

২৫-৭ 

0110] 01101001 410001001700, 

নামক গ্রন্থরুৎ ) ৩৯২১ ৩৯৩) ৪০১) ৪৫১ 

৩৯৮ ৷ ইন্দু মিত্র (অমন্তাসরুৎ) 

ইন্দ্র (পন্্ব্যাকরণ প্রবক্তা দেবরাজ পুরনার ) 
৫২, ৬৯১ ৪৩৫, ৪৩৮) ৪৪৩) ৪৬৫) ৪৮৮-৯। 

৪৯১-৩) ৫০৩১) ৫৩৪ 

 ইন্ত্রগোমী (বৌদ্ধদের এন্্ব্যাকরণ প্রণেতা) 
ৰ ৪৪৯-৫১) ৪৮৬) ৪৯৩-৪১ ৫৭০,৫৮৪ 

ইন্তরঞ্চব ( ইন্দ্রগোমীর নামান্তর ) 

ইন্দরগ্রমতি ( প্রাচীন খষি ) 

ইন্্রভূতি গৌতম ( মহাবীর শিল্ত ) ৪৪২১ ৪৯৩ 

৪৯৩ 

৪৪০) ৪৯২ 



৭০৬ 

ইন্দ্রমিশ্র ( বৈয়াকরণবিশেষ ) ৪৯৫ 

ইন্দ্রোতদৈবাপশৌনকভার্গব 

( প্রথম ব্যাড়ির গুরু ) ৪৪০১ ৫২৭ 

ঈশাননাগর ( অদ্বৈতপ্রকাশকৎ ) ৪৩৯ 

ঈশ্বরকষ্ণাচাধ্য (সাংখ্যকারিকাঁরুৎ) ২৯৭, 
৫১১১ ৫১২ 

উইল্কিন্সন্ ( সাঁরত্বতপত্তিত ) ৪৬০ 

উগ্রভূতি ( শিল্যহিতন্তাঁসকৎ কাঁলাপক ) ৩৯৮ 

উজ্জ্বলদত্ত ( উণাদিবৃত্তিকীর ) ৪১৮১৫১৮১ ৫৭৬ 

উজ্জল! ( হরদত্তকৃত আপন্তহ্থীয়সূত্রটীকা ) ১৩৭ 

উঞ্ন (ইৎসিংকথিত খিলব্যাকরণের অংশ) ৪০১ 

উণার্দিকোষ ( নবকিশোরকৃত ) ৫৭২ 

উপাদিকোষ ( রাঁমশর্শকৃত ) ৫৭২১ ৫৮৬ 
উণারদিপ্রকরণ বা উপাদিশাস্ত্র ৫৭০ ৫৭৫-৬ 

উপাদিস্থত্রকার (মহধি শাকটায়ন ) ৫৭৩-৬ 

উত্তরকাও্ড ( রাঁমায়ণাংশ ) ৫২৮ 

উত্তরগীতা (ব্রহ্মাগুপুরাঁণীয়) ৩০ ৭১ 

উৎপল বা উৎপলাচার্ধ্য ( জগচ্চন্ট্রিকাঁদি- 

কৃদ্ বৈয়াকরণ ) ৪২০১ ৪৪৮১ ৪৫৩ 

উৎপলদেব ( মুঞ্জবাকৃপতি ) 

উৎপলমালিনী ( শুভাঙ্গপ্রণীত কোষ ) ৫৩০-৩১ 

উৎপলিনী (ব্যাঁড়ীয় কোষ) ৪ ০৩,৪২ ১১৪৯৭১৫ ৩০ 

উদয়চন্ত্র স্করি (হৈমন্তাসকাঁর এবং পাঁণিনীয়- 

৪৫৩ 

মতদর্পণাদিগ্রণেতা ) ৩৯৮১ ৪৫৬-৭ 

উদয়নাচাধ্য (ন্তায়কুস্থমাঞ্জলিকৎ ) ২৫৩ 

উদয়সৌভাগ্য ( হৈমছুণ্িকাংশরুৎ) ৪০০ 

উদ্দালক (স্বতিকার ) 
উদ্দ্যোত ( নাগেশকৃত প্রদীপটীকা ) ১১০,১৩৪ 

২৬২, ৩১১১৩৯১-২, ৩৯৯১৪৩০১৪৩৪১৫০১ 

উদ্দ্যোতকর ভারঘ্বাজ (চ্ভাঁয়বার্তিককাঁর ) ৫১১ 

১১৮) ৪৩৯১ ৪৪০-১ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

উদ্বাহতত্ব ( রঘুনন্মনকৃত ) ৮২, ৩৭৩ 

উপনিষৎ 

উপমন্ূযু ( কাশিকাতত্ববিমর্শিনীরুৎ ) 

৪৬৯-৭২) ৪৮৬১ ৪৯০১ ৪৯২ 

উপলেখগ্রন্থ বা উপলেখনুত্র 

উপবর্ষ (কাত্যাঁয়নের গুরু এবং মীমাংসা- 

২৬১ ২৯ 

৪৬৫ 

৫৩) ১৬৬১ ৩৫৭ 

বৃত্তিকার ) ১৬-৭১ ৩৮৮-৯১৪১৭১ ৪৪২ 

উপবেদ ১০৫ 

উপসর্বৃত্তি ( চন্দ্রগোমিপ্রণীত ) ৪০০ 

উপাধ্যাঁয় ( সর্ববধর উপাধ্যাঁয় ) ৪০৯ 

উপাধ্যাঁয় ( অচ্্যুতোপাধ্যাঁয় ) ৪২২ 

উপাধ্যায়সর্বস্ব ( সর্বধরোপাধ্যায়রূত 

কাতন্ত্রব্যাখ্য। ) ৪০৯১ &৭০) ৫৮৪ 

উমাপতি ( বৈয়াকরণকবি উমাঁপতিসেন ) ২৬৭ 

উমামহেশ্বর (স্বতিকাঁর ) ১১৮ 

উমাস্বাতি ( গন্ধহস্তিমহাভা্কৎ বা 

তত্বাধিগমস্কত্রভাঙ্তকৃৎ) ৪০৫-৬১ ৫১৯ 

উবট বা উবটাচা্য (বেদভায্যকার)৯৮,১৬৭,৩৪১ 

উশনা (স্বতিকার ) ১১৭) ১১৮১ ৪৪৪ 

খাকৃতন্ত্রব্যাকরণ ( শাঁকটায়নস্বত সামপ্রাতি- 

শাখ্য ) ৩৪৫,৩৫৬) ৩৬২৪৮২১৪৮৬১ ৪৮৮১ 

৪৯৩১ ৫৩৪১ ৫৩৭১ ৫৪০) ৫৭৫ 

খক্প্রাতিশাখ্য ( শৌনকীয় ) ১৬৭১৩৫৬১৩৬২) 

৪৯২১ ৫২৬১ ৫৩১-২ 

খণ্ধেদ ১১৮১৭৯)৯২১৯৮১ ১০৬-৭১ ১১১৩) ১৩২ 

খণ্থেদীয় পদপাঠ ৫৪২ 

খণেদোপোদ্ঘাত (সায়ণাচাধ্যকৃত ) ৮ 

খজুপ্রাজ্ঞ ব্যাকরণ (সহজকীন্তি বাচনাচার্্য- 

কৃত ) ৪৫৪১ ৪৬, 

খজ অরব্যাখ্যা (ছুর্গীচার্্যরূত নিরুক্রবৃত্তি ) ৪৯ 

খধিমগ্ডলপ্রকরণ ৪৪৯ 
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এক ( আপস্তস্থোক্ত খধিবিশেষ ) ৪৪৬ 

একপদার্থবাদী ( ব্যাড়ি বা বাজপ্যায়ন) ৫২৮ 
এ সি বেল (0), 4.0. 30000]) ৪৯১ 

একাদশীতত্ব ( বঘুনন্দনকৃত ) ৪৮৪ 

একাবলী ( বিদ্যাঁধরপ্রণীত ) ৪৮৪ 

এরগুকমুনি ৪১৩ 

এতরেয় ব্রাহ্মণ ২৭ 

ধন্্র ( দেবরাজস্ৃত ন্দরব্যাকরণ) ৪৩৭, 
৪৪৩, ৪৬৬-৭, ৪৮৬) ৪৮৮-৯২) ৫২০: 

এন্দ্রনিঘণ্ট, ( বররুচিপ্রণীত ) ৪৯০: 
উন্দ্বাঁয়ব ব্রাহ্মণ ( রুষ্ণযুর্বেদীয়) ৪৮৯ | 

ত্ব্যাকরণ (ইন্্রগোমিপ্রণীত বৌদ্ধ 
ব্যাকরণ ) ৪৪৮ 8৫০১ ৪৯৩-৫) ৫৮৪ 

ধন্জ্রব্যাকরণ ( কবীন্দ্রীচার্য্য সুচীপত্রধূত 

এবং সম্ভবতঃ ইন্দ্রমিশ্রকৃত ব্যাকরণ ) ৪৯৫: 

ধন্ব্যাকরণ (জৈনমতে জৈনেন্ত্র ব্যাকরণ)৪৯৩ : 

ধন্্স্ত্র ( দেবরাঁজস্বৃতসতত্র বা ইন্্রগোমি- 

প্রণীতসুত্র ) 

তীন্দ স্কুল্,' (1), 4, 0, 30170]] কৃত 

গ্ন্থবিশেষ ) ৪৯১ 

ওয়াট ('0701) 0/21৫,নামক- 

্রন্থগ্রণেতা 19৮6) 8৯০ 

ওয়াসিল্জু (রসিয়ান্ পণ্ডিত এবং 

তারানাথ কৃত বৌদ্ধ ইতিহাসের 

৪৯০-১, ৪৯৪ 

অনুবাদক 18951] ) ৪৯৪ 

ওচিত্যবিচারচচ্চা ( ক্ষেমেনত্রকৃত ) ১৪৫ 

ণাদিক পদার্ণৰ (পেরুহ্গরিকৃত) ৫৬৯ 

ওখাসনিক ( গোয়ীচন্ত্র) ৩৯৯) ৪৯৬ 

গুদত্রজি (প্রাচীন শাব্ধিক মুনি) ৪৪৪-৫ 

ওছুস্বরায়ণ (প্রাচীন শাবি কমুনি ) 

ওপমন্তব (প্রাচীন শাঁঝিক মুনি ) 

৭০৭ 

ওশিজ ( কক্ষীবৎপর্্বতবাঁসী স্ফোটাঁয়ন ) ৫*৯ 

কক্ষীবান্ (উতথ্যের পৌত্র) 

কঠোপনিষৎ 

কণাদ ( বৈশেষিক স্ত্রকার ) 

কণ্ঠ ( কণ্ঠপণ্ডিত বা প্রীকণ্ঠ) 
কথাসরিৎসাগর ( সোমদেব কৃত ) 

কন্কর্ডাণ ট্দ্ (00010700004 1১000017- 

(0810 0১ 1). 13. 11000101) 

৩৭৮ ৪১৬ 

১৪০৭ 

৩২) ১১৩ 

৫১১ 

৪০৯ 

৪৯০ 

৷ কনকপ্রত দেবেনস্থরি ( হৈমলঘুস্তাসকৃৎ) 
৩৯৮) ৪৫৭ 

 কপিলমুনি ২৯৯১ ৫১১ 

কপ ফিণাত্দয় ( শিবস্বামি কৃত ) 
 কমলাঁকর চক্রবর্তী (অদ্বৈত গ্রতু) 
। কমলাঁকর ভট্ট (নির্ণযিদ্ুকার ) ৪২২ 

৪৪০) ৫০২ 

৪০৭৯ 

৪৩৭ 

 কর্মন (প্রাচীন মঙ্করী ) 

: কর্ম বা কান বিবরণ ( কর্ণানন্থত ) ৫০২ 

৷ কলাপ টীক| (দ্বিতীয় ছুর্গসিংহ কৃত). ৯ 

ঈ কলাপচন্দ্র_“কবিরাজ; দ্রষ্টব্য 

৷ কলাপদীপিকা (পুগুরীকরুত ভট্টিটাকা) ৫২৫ 

্ কলাপধ।তুস্থ্র ( সর্বাবন্মকৃত ) ৪০৬ ৪০৯-১০ 

 কলাপবৃত্তি ( প্রথম দুর্গসিংহ কৃত) ৪০৭ 

৷ কলাঁপ ব্যাকরণ (কুমার-শর্কবর্শাদিকৃত ) 
৯) ৩১৫) ৩৪৯) ৩৫৭) ৩৮৫) ৪৯১) ৪৯৫ 

ৃ কল্পতরু (অমলানন্দ কৃত) ২২১ ৫১৩) ৫১৪ 

 কল্পলতিকা (বিষুমিশুকৃত ) 

৷ কল্হ্ত্র টীকা ( সময়ন্ুন্নরহরিকৃত ) 

৷ বল্ছণ (রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা) ৪১৯১৯ ৪১৭ 

কবিকঠহার ( চর্করীতরহস্যরুৎ) ১৪৫১ ৩৯৪ 

৪৯৩ 

হি রি পৃষ্ঠায় “কীল্হর্পোক্ত" স্থলে “কল্হণোক্ক” 

৪৪৮ গঠনীয়। 



৭০৮ 

কবিকর্ণপূর (চৈতন্তামুতব্যাঁকর ণরুৎ)৪ ৫ ৬১৪৫৯ 

কবিকল্পত্রম (বোপদেবরুত ধাতু গ্রন্থ) ১৭৫, 
৪১২) ৪১৩১ ৪৩৫১৪৯১) ৫০৩ 

কবিকল্পত্রমস্কন্ধ ( মগডনকৃত ) ৪১৪ 

কবিকামধেন্গ (স্ভৃতিপ্রণীত কামধেনু- 
কোষ ) ৪১৩ 

কবিতারত্ব ৩২১ ৬৭১ 

কবিরহস্ত ( হলাযুধকৃত ) রি 
কবিরাজ ( সুষেণ বিছ্যাভূষণ ) ১৭৪ 

কবিরাজ বা কলাপচন্ত্র (জুষেণ বিদ্যাভ়িষণকৃত) 
১৪৭১ ১৫৬. ১৭১১ ১৭৩১ ২২৩১ ২৫৪) 

২৫৬১ ২৬০১ ২৬১১ ৩০২১ ৩১৪১ ৩২৪, 

৩২৬ ৩২৮১ ৩৩০১ ৩৬১১ ৩৮৬, ৩৮৯) 

৩৯৯১ ৪১৯১ ৪২৮) 8৪৫৪১ ৪৫০১ ৫০০ 

কবীন্দ্রসমুচ্চয় ( সং্রহগ্রন্থ ) 

কবীন্দ্রাচার্ধ্য সরস্বতী 

কবীন্দ্রাচীর্য্য স্থচিপত্র ৪৫৪, ৪৬১১ ৪৯৫১ 

১৫৬ 

৪১২, ৪৬১১ ৪৯৫ 

৫০২ 

কশ্ঠপ (প্রাচীন খষি ) ৫১৯ 

কহো'লকৌধীতকি (প্রাচীন খষি ) ৪৪১ 
কহোলপুত্র ( অষ্টাবক্রমুনি ) ৪৪১ 

কাঁওএল (0০জঘ০]] ) ১৩৭ 

কাঠকসংহিতা ৩০৯ 
কাতন্ত্র (সর্ধববর্মধকৃতী ১৭৯, ২৩৮১ ২৮১১ ২৮৫, 

৩১০১ ৩৩৪১ ৩৪৯, ৩৫১১ ৩৫৪১ ৩৫৫১ 

, , ২৫৮১ ৩৬১১ ৩৬৬১ ৩৬৭১ ৩৭২১ ৩৭৯, 

৩৯৫১ ৩৯৮১ ৪১০১ ৪১২১ ৪১৫১ ৪৪৪, 

8৫৪১ ৪৫৭) +৫৬, ৪৫৮. ৪৬২, ৪৬৩ 

কাতন্ত্র কারকরত্ব*কাঁর (তৃতীয় ছুর্গসিংহ) ৪০০ 

কাতন্ত্রগণমাঁলা (বর্তমান কাঁতত্ত্রধাতুপাঁঠ) ৪১১ 
কাত্্চতুষ্টয 

কাঁতন্ত্রটীকা (দ্বিতীয় ছুর্গসিংহকৃত) ৪০৭) ৪৫২ 
কাতস্্রীকাকার (দ্িতীয় ছর্গসিংহ) ৪০৭ 
কাততস্ত্রধাতুপাঠ ( শর্বববন্শকৃত ও দুর্গপ্রতি- 

স্কৃত ) ৪০৬১ ৪০৭, ৪০৯১ ৪১০১ ৪১১ 

৩৮৯১ ৩৯৩১ ৪৩১ 

। কাঁতিন্ত্রবিস্তরবৃত্তি ( বদ্ধমাঁনকৃত ) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কাতন্ত্রপঞ্জিকা ( প্রথম ত্রিলোচনরুত ) ২২৫-৬ 
২৮৫১ ৩০৬, ৩৯৩১ ৩৯৯১ ৪১১১ ৪৯৯ 

কাতন্ত্রপরিশিষ্ট ( শ্ীপতিদত্তকৃত ) ১৫৬; ২২৭, 
২৮৯১ ৩১৯১ ৩৫৮5 ৪৩২5 ৪৮৫১ ৪৮৬১ 

৩৯৭১ ৫১৮, ৫২১১ ৫২৭, ৫৩৭ 

কাতন্ত্রপরিশিষ্টটাকা বা পরিশিষ্টপ্রবোঁধ 

( গোপীনাথরৃত ) ৩৬৩ ([)23911))) 

কাতন্ত্র প্রদীপ ( পুগুরীক বিদ্াসাঁগর কৃত ) 

৩২০১৪৯৫ ৫২১১৫২? 

৩৯%১ ৪৫৭ 

কাতন্ত্বৃত্তিক।র ( প্রথম ছুর্গনিংহ ) ৪২৬, ৪৯৫ 

কাতশ্ত্রসম্প্রদাঁয় 

কাতিন্ত্রপরিভাষাবৃত্তি ( ভাঁবশন্ম্ প্রণীত ) 

কাতস্ত্রোণাদিহবুত্তি ( প্রথমছুরগসিংহকৃত ) 
৫৭০১ ৫৮১5 ?1৮8 

কাঁতন্ত্রোন্তর (দৌর্গটীকাঁর উপর বিদ্যা নন্দ- 
কৃত ব্যাখ্য।) 

কাতীয়স্থত্র ( কাত্যায়নকৃত ) 

কাখক্য (শাব্দিকমূুনি ) 

কাত্যাঁয়ন ( কাতীয়স্ত্রকতৎৎ খষি ) 

কাত্যাঁয়ন ( পাঁণিনির বান্তিককার ) 
৭৩-৪১ ৭৮১ ৮১) ৮৪১ 

৩৭৩ 

৩৭৩ 

৪8৫৪ 

৪৪১, ৫০৩ 

৪৪৮১ ৪৯৬) ৫০৮ 

৪৪১ 

৯) ১৬। 

৩৫-৬১ ৫ ৩১ ৬৪) 

৮৯১ ৯০১ ১৩৯১ ১৫০১ ১৭০১ ১৭২ ২১৬-৭ 

২১৯) ২২৪) ২২৯-৩০১ ২৪৬১ ২৫৭, ২৮৩১ 

২৯০১ ৩০৪5 ৬০৬ ৩১৯৩-৪) ৩৬৮১ ২৬৯০-১১ 

৪০২), ৪১৫১ ৪২১১ ৪২৫১ ৪৪২) ৪8৪8৫, 

৪৪৬-৭১ ৪৭৯-৮০১ ৪৯০১ ৪৯২৭ ৪৯৮) 

৫০৩, ৫০৫১ ৫০৮) ৫২৭১ ৫২৯-৩০১ ৫৩৫) 

৫৩৭১ ৫৩৯, ৫৬৫১ ৫৬৮১ ৫ ৭৩-৭৬ 

কামধেশ্ু (স্থভৃতিপ্রণীত কোষ ) 

কামধেন্থ (বোপদেবীয় “কাব্যকামধেনু? ) ৩৪৯ 

কামশাস্ত্র (কৌটিল্যা্দিকৃত) ১২১১ ১৫৩ ৪৬৫ 

কামহ্ত্র (বাৎস্কায়নকৃত ) ৪৬৯ 

৪১৩ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত গ্রন্থ-গরন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭০৯ 

কাঁয়চিকিৎসাঁতন্ ১২০ ৩৯৫) ৩৯৬) ৪5০১ ৪৯৯) ৪০৩) ৪০৮? 

কাঁরকখণ্ডন ( মণিকণ্ঠপ্রণীত ) ৪০০... ৪৪৫১ ৪৬1) ৪৭4) ৪৭৬১ &*৩১ ৫৯৭১ 

কারকচক্র (ভবাননকৃত ) ২৫৫১ ২৭২১ ৩০৩. ৫২০৯ 8৩২, ৫5৫) ৫১, ৫৬৮১৫৭৯ 

কারকরত্ব ( তৃতীয় দুর্গপিংহ প্রণীত). ৪০০ কাঁশিকা (নন্দিকেশ্বরস্থৃত শিবস্থতীয়ব্যাথা) 

কারকবাঁদ ( কৃষ্ণউট্টমৌনিকৃত ) ৪৬১ নর রঃ রা ৪৮৪, ৪৯০, ৫১৩ 

কাঁরকবিচাঁর ( মণিকগ্প্রণীত ) ৪০.) 9১৩ : কাশিকাতৰবিমশিনী (উপমগ্গাকৃত নন্দিকে- 

শ্বরীয়কাশিকাবাখ্যা 
কারকোল্লাস (ভরতমল্লিকরৃত) ২৪৭, ২৭৫) | কা শিকা ণ যা) ৪৮৬ 

ইনি কাঁশিকান্তান বা ক।শিকাবিবরণপঞ্জিকা 

কারিকাঁবলী (নাঁরাঁয়ণরচিত) ৪৫৬, ৪৬১ ( জিনেন্ম্ত জয়াদিত্যবামনীয় 

কার্মন্দবিবরণ বা কন্ন্দিবিবরণ ( কর্মন্দ ূ কাঁশিকাব্যাখা ) ৩৯৮) ৫২২ 

স্ৃত ) হি ক|শীনাথবাঁপু পাঠক ( প্রত্রিকপপ্ডিত ) ৩৯৭, 

কাঞ্চযাঁজিনি (স্থৃতিকাঁর ) ৪৮1 £ ১৩) ৫১৪) $9১ 

কাঁলমাধব ( মাঁধবাচারধ্য প্রণীত ) ৪5৬. কাণিনাখি ্ভানিরারা (বারতা 

কালিদাস (কুমারসন্তবাদিকুৎ কবি) ৬৩ ৬৫, ৃ ভাঁস্বকাঁর এবং মগ্ধবোধের টীকাকাঁর) 

২৬২১ ৪৩৮১ ৪৯০১ ৫১৬১ ৫৭৭) ৫৯৯১ ৬৭১ ৃ ৩৯০5 ৪8৫৬) ৪৫৮9 ৪৯৫ 

কাব্যকল্পলতপরিমল ( অমরচন্দ্রীিকত ) €৩০ : কাণীনাথ বিশ্বনাথ ( প্রাঠিক পর্চিত) ৪৩৮ 

কাব্কামধেন্গ ( বোৌপদেবকৃত ) ৪১২, ৪১৩ ক।শীশ্বর পণ্ডিত (জ্ঞানামুতব্যাকরণ প্রণেতা 

কাব্যচন্দ্রিকা (বিষ্যানিধি স্তায়বাঁগীশরুত ) ৪১৭ ও সোপন্নগণপ|ঠ%হ ) ৪১৫ 

কাব্যদীগাংসা ( প্রথমরাঁজশেথররুত) ৪২৫ কাঁশীশ্বর হটাচ।ধ্য গেসামী ( চৈতন্তভক্ক 

কাব্যাদর্শ ( দপ্ডিগ্রণীত ) ১৬৭১ ১৭১) ১৭২ | এব “শন্ঘরভ্র।করব্যাকরণ প্রণেভা ) ৪৫৮ 

কাঁব্যালঙ্কারব্যাখ্য। ( রুদ্রটকৃত ) ১৫৬ কাশ্মীরক উৎপল ( স্পন্দপ্রদীপিকাক্কৎ) ৪৫৩ 

কাব্যালঙ্কারসথত্র ( বামনাচার্য্য প্রণীত ) কাশ্তপ (সিংহলদেধীয় বোদ্ধীবেযাকরণ এবং 

১৫৯১ ২১১১ ২১৬১ ৩৭৪ ঃ বালাববোঁধনকুত ) ৪ ০০৪৪০ ৭,৪ ৩৮১৪ ৫৫১ 

কাশকৃতন (বৈদান্তিক ও বৈয়াকরণ মুনি) ৫৩, 
৪৩৫৮১ 8৪8০১ ৪৪৩, 88৯5 ৪৯১) €& ০৩১ | কাশ্প প্রাচীন বৈযাকরণমহষি ) ৪৪০) ৪৪৩) 

৫০৫) ৫০৬) ৫০৭১ ৫৩১ 

কাশকুতল্ন ব্যাকরণ ৫০৩ ৫০৭। ৫২০১ ৫২১ 
৫৩৩১ ৫৩৯ 

কাশরুত্সি (কাশরুৎন্ের পুত্র ও প্রাচীন 

মীমাংঘক) ৪৪০১ ৪৪৩১ ৫৯৩১ ৫*৭ 

কাশরুত্ন্সীয়নত্র (কাশকত্রস্থত ) ৫*৫, ৫০৬ ৰ কীথ্্স্ হিস্টি, (106100)5 0190915 91 

কাঁশিকা ( জয়াদিত্য বাঁমনকৃত সদবৃত্তি বা ২3911510016 17100786010) ৪২৩-৪৪ ৪৫৬ 

মহাবৃত্তি) ২০১৩১৪+৩৪৩/৩৫৩)৩৯১,৩৯৪,  কীণদ্ দ্রামা (10810])5 শি, 10700) 91৩ 

৪৫৬১ ৫০৭-৮ 

৫০৭-৮) ৫৩৪১ ৫৩৬১ €৪২ 

কাশ্ঠপি (মহষিকা শ্রপন্থত ব্যাকরণ) ৪৪৩১৫০৮ 

কিরাত বা কিরাতাজ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) 
১৮০১ ১৮৩। ৫৯১) ৬৬৮১ ৭০০ 



৭১০ 

কীল্হর্ণ ( পাঁণিনীয় পণ্ডিত ) 

1৫-৭5 ৮১-২১ ২১৯১ ২২২) 

৫২, ৫৭১ ৬৪, 

৬৬5 ৭95 

২২৯, ২৩৩১ ২৩৫১২৩৯১২৪৩, ২৬৩, ২৮৩, | কুস্ুমাঁঞ্জলি ( প্রথম উদয়নাচাধ্যকৃত ) 
৩ ৩৬৪ ৩৬৭১ ৩৭১, ৪ ০৩১ ৪ ২২১ ৪ ৩৬১ 

৪৪৪-৫১) ৪8৪৯১৪৭৪; ৫০৬১%২৮-৯১ ৫৪৪ 

কুণরবাড়ব (প্রাচীন শাব্দিক খষি ) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কুর্জিকাতন্ত ১১৯ 

কুব্লে খা! বা খুবিলই খ! (চীননরপতি ) ৪১ 

২৫৩ 

কুর্মপুরাণ ১২০ 

রুন্ুঞ্জরী ( শিবরামশম্মকৃত কৌমার গ্রন্থ ) ৪০০ 
৪৪২ : কৃষ্ণকর্ণামৃত 'জুমরকৌমুদীকদ্ যছুনন্দনকৃত) ৪৫৯ 

৩১৯০ 
কুণি বা! কুণী (পাণিনির বৃত্তিকার ) ৩৯,-.১ | কৃষ্ণনাথন্তায়পঞ্চানন 

৪৪২১ ৪৪৬ ৃ কষ্ণপণ্ডিত বা শেষকৃ্ণ ( পদচন্ডছ্রিকারুৎ ) ৪৫, 
কুণিবৃত্তি মেহধিকুণিস্থৃত পাঁপিনীযবৃত্তি) ৩৯১-২ : কৃষ্ণভট্র মৌনী (বৃত্তিদীপিকা্দিকৃৎ) ৪৫৬, ৪৬১ 
কুণী (স্বতিকার ) ৯৮ | ৪৫৭ | কৃ মিশ্র ( বদ্ধমানসংগ্রহকার ) 
কুন্দকুন্দ অর্থাৎ এলাচার্ধ্য বা বক্রগ্রীব বা  কুষ্ণযভূর্বেদ 88578 

গৃ্পিচ্ছ (“সময়সারপ্রাভৃত” প্রণেতা ূ 
এবং উমান্বাতির গুরু ) ৪০৫ 

কুন্হন্রাজ (1), 10101) [2] ) ৫৭৪ 

কুমার ( কাত্তিকেয় ) ৪৬৭ 

৩৩৮ কুমার দাস (জানকীহরণকাঁব্যকৃৎ ) 
কুমারসম্ভব ৬৫১ ৫১৬১ ৫৭৭ 

কুমারিল ভট্ট বা ভট্টপা্দ ( মীমাংসা- 
বান্তিককাঁর ) ৩০, ৩৪-৭১ ৪২১ ৪৫, ৪৭১ 

৫৭১ ৬২, ৬৭-৮১ ৯৭ ৯৯১ ১০০১ ১০২, 
১০৪১ ১০৭১ ১০৯ ১৯২১ ১১৪১ ; 8০) 

১৪৭-৮১ ১৫০ ১৬১১ ২২০ ২২৫-৬; 

২৩১ ২৭২১ ৩৩৯১ ৩৫০১ ৩৫৪১ ৩৬১ 
৩৬৮) ৩৭৯১ ৩৮৯১ ৩৯১১ ৪৩৮১ ৫৮০ 

কুলচন্দ্র (হূর্গবাঁক্য প্রবোধকৃৎ কাঁলাঁপক) ৩০৮) 
৩২১১ ৩৬৯১ ৩৮৫১ ৫০০ 

কুলপতি শোৌনক (খক্-প্রাতিশাখ্যকার) 
৫২৭ (108,9911]) ) 

কুল্প কভষ্ট প্রথম (মনুটাকারৎ) ৮৬, ৮৯ ৪১২ 
কুল্লকভট্ট দ্বিতীয় (রূপপ্রকাশকৎ) ৪:২ 
কুবের পণ্ডিত ( অদ্ৈতপ্রভুর পিতা এবং 

নুত্রসারব্যাকরণরুৎ ও দত্তকচন্দ্রিকাদি- 
প্রণেতা ) ৪৫৬) ৪৫৮, ৪৬৩ 

রুষ্লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ( ৫পুরুষকার, 

প্রণেতা ) ৪০৫১ ৪০৯-১০১ ৪১২-৩ 

কষ্ণাচাধ্য বা কষ্ণমিত্রাচার্ধ্য ( সিদ্ধান্ত- 

কৌমুদীর টীকাকার ) 4৪ 

কে, বি, পাঠক-_“কাশীনাথবাঁপু? ডরষ্টব্য 

কেশব ( “কিশবী? ব্যাকরণ কৃৎ) ৪৪৮১ ৪৫৩ 

কেশববুত্তি (কেশবকৃত ) ৩৯৪১ ৪৫৩ 

কেশবন্বামী ( নাঁনার্থর্ণবসংক্ষেপকৃৎ ) 

কৈয়টাচাধ্য (মহাভা স্ব প্রদীপ কার)৯১৩৫১৪ ১-২ 

»২৮১ ১৩৩) ১৩৬ ২২২-৩, 

২১৮১ ২৪৩) ২*২5 ২৬৪-৫+ ২৭০১ ৩৮১, 

৪৯৭ 

৮৬১ ১৩০১ 

৩৯১-২১ ৩৯৯) ৪০৩, ৪১৪১ ৪১৯, ৪৭৫, 

৪৮০-১১ ৪৯২১ ৫০৪-৫১ ৫১৭5 ৫২১, 

৫২৩১ ৫ 2৩5 ৫৬৬১ ৫৬৬, ৫৮০ 

“কৈশবী” ব্যাকরণ ( কেশবকৃত ) 

কোডেক্স, '(0099%, 4.9.713.) ৪০৬, ৪১৩, 

৪২৮, ৪৫৯-৬১ ৪০৮ 

কোগওভট্ট ( ভট্টোজির ভ্রাতুম্পুত্র এবং 
বৈয়াকরণভূষণসারকৃৎ ) ১৮৫,১৮৬, ২৯১, 

₹১২১ ৪২৯ 

৪৪৮ ৪৫৩ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'প্থিত গরন্থ-গ্ন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭১১ 

কোল্ক্রক্ (5.1. 09019010080) ৪৫৮ [০০৮ নামক প্রবন্ধরৃৎ প্রাত্বিকপণ্ডিত) 

কোঁশল্য আশ্বলায়ন ৪৪১ ১৫৭) ১৫৯) ৩১৬) ৩৭৬ 

কৌটিল্য ( অর্থশান্ত্রাদি গ্রণেতা ) ৫৩৫; ক্ষীরতরঙ্গিণী (ক্ষীরম্বামিকৃত ) ৩৪৯১ ৩৭৩, 

কৌৎস পাঁণিনিশিষ্য ) 
৪9২ ৬৯১১ ৩৯৫১ ৩৯৮১ ৪০২১৪০৪১৪০৪) ৪০৭. 

ৰ ১১ ১ ৬ $ ৭০ 

কৌৎস (প্রাচীন খষি) ১৫৫) ৪৪৬ ১ ৪১৬) ৪৩+) ৫ *৭-৮ 

ক্সীরন্বামী ( অমরকোষোদ্ঘাটন এবং ক্ষীর- 
কৌধথুমমুনি ( সামবেদীয় শাখাপ্রবর্তক ) ৫১৮: তরক্গিণী প্রণেতা) ৩৭৩) ৩৯৮১৪১০১৪০২, 

কৌমারভৃত্যতন্্ ১২০ ৪০৪১৪০৮-১০১ ৪১২ ৪২১-২) ৪৫৩, ৪৫৬ 

কৌমার/ম্প্রদায়া. ২০২-৩১৩০*১৩৫০.৩৫৫১ ৷ ক্ষোত্রেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (প্রাত্িকপত্ডিত) ৫৩২ 
৩৬১১৩৬৭)৩৬৯-৭১১৩৯০১৩৯৮১৪০০১৪০৫ | ক্ষেমেক্্র ( ওচিত্যবিচারচচ্চারিকৎ) ১৪? 
৪*৯-১০)৪ ১২৩,৪২২ ৪২৬) ৪৩৫১ ৪৩৭, : ক্ষেমেন্্ন্তীস (ক্ষেমেন্্রগ্রণীত) ৩৯৮ 

৪৯১১৫ * ০১৫ ২০১৫৩১১৫৩৯,৫৬৯ 
 খড়োগ্যম ( বঙ্গদেশীয় রাজা ) ৪০৯-১০ 

কৌশিক তে ৷ খগণ্ডদেব ( ভাট্দীপিকাদিকৃৎ) গড । ৩৩. ৩৫৬ 

কৌশিক (রুদ্রাধ্যায়াদির ভাস্তকার ভষ্ট- ৫ ৫ রি 
খিল (ইৎসিং কথিত. ব্যাকরণবিশেষ ) ৪*১-২ 

ভাস্কর মিশ্র) ৪০৯১৪১৪ : 
ই খিলপাঠ (জয়াদিত্যলক্ষিত ধাতুপাঠ ) ৪০১-২ 

কৌশিকনুত্র ১২৯ 
) 

| গঙ্গাধরদী 'বাকরণদীপপ্রভা, 

কৌধীতকি ব্রাঙ্মণভাস্ত (বিনায়কভ্টরকৃত) ৪৬২ : ক্ষিত ('ব্যাকরণদীপপ্রতা'কৎ) ৪৬২ 

ক্যাটালোগস্ ক্যাটালোগোর গ্ধনাথ ঝা ই ৪০৯৮ | 

75 । গঙ্গেশ উপাধ্যায় (তবচিন্তামণিকাঁর) ৩৪৯ 
ক্রণোলজি-' 02011019501 4$1)01016 

[7017 ৪৩৯ ৪৯২: গজনতব্যাধ্যা গে র পৌ...সৃত্রী়ব্যাখ্যা)৪১৪ 

করমদীশ্বর ( সংক্ষিত্সারব্যাকরণকূৎ) ২১৪): গজস্ত্রব্যাথ্যাকার (শিবরামেন্ত্র যতি) ৪১৪ 

২২২১২২৭১২৬৮) ২৯৪১ ৩৩১১৩৯৬১ ৪৩৭, ূ গজা ঘুর্ব্বেদ ( শালিহোতরীয় ) ১২১ 

৪৫৫১৫০০১) ৫৭১-২) ৫৮৬১ ৫৯১  গণকার ৪৯৩ 

ক্রিযারত্মুচ্চয় (গুণরতবঙ্বরিকত).. ৪১৩: গণপতিশা ৪০৯ 

ক্রৌ্ট'কি ভাঁগুরি ( ভাগুরিমুনি ) ৪৪০, ৫০১  গণপ্রকাশ (নারায়ণন্তায়প ধাননকত) ৪১৫ 

্ষপণক (প্রসিদ্ধ নবরদ্ধের অন্ততম | গণপাঠ (আপিশলীয়) ৫২২ 

শ্রীসি্ধসেনগণি দিবাকর) ৪০৫) ৪৯৫ : গণপাঠ ( পাণিনীয় ) ১৪৮, ৩৪১১ ৪০২। ৪৬৮ 

্পণকন্তাঁস (অগ্টধ্যাম়ীর উপর পুজ্যপাদ-. ৪৮৭) ৫৯৬ 
দেবনন্দিকৃত ) ৩৯৭) ৪৯. গণপাঠ (সৌপন্স ) ৪১৫ 

ক্ষপণক মহান্তাস (জৈনেন্ত্র ব্যাকরণের ৷ গরণপাঠ ( হৈম) ৪১৫ 

উপর পুজ্যপাদ-দেবনন্দিকৃত ) ৩৯৭১ ৪৯৫ ৷ গণরত্বমহোঁদধি ( বর্দধানোপাধ্যায়কৃত ) ১৬৪, 

ক্ষপণকবৃতি (গ্রদসিংহকৃত উপাদিবৃত্তি) ৫৮৩: ১৯৫) ২৩১১২৪৪১৪১৪১৪২৬)৪৩৬) ৪৫ ১-২, 

ক্ষিতীশচন্তর চট্টোপাধ্যায় (1281103 88%. গণনুত ১৪৮ 



৭১২ 

গদসিংহ (অনেকার্থধ্বনিমঞ্রী এবং 
ক্ষপণকবৃত্তি গ্রণেতা ) ৪১৪,৫৮৩ 

গদা ( পরিভাষেন্দশেখরীয় ব্যাখ্যা) ৩৭৮ 

গদাধরভষ্টাচাঁধ্য ( ব্যুৎপত্তিবাদাঁদিকুৎ) ২৪৯, 
২৯৫১২৯৯১৩২ ৭98 ০০ 

গন্ধবর্বরাঁজ বিশ্বাবস্থ ৫১৫ 

গরুড়পুরাণ ৫৯১১২৮১২৪৯,৩২৯ 

গর্গ (প্রাচীনখষি ) ৫৪১ 

গাইকাড... (09801075078 0. 3.) ৪৫২১৪৬৩ 

গাণী ৫৩ 

গাথা ৪৬৫১ ৪৮৯ 

গান্ধর্ববেদ ১২০ 

গা্্য (স্বতিকাঁর ) ১১৮ 

গাগ্য ( অক্ষরতন্ত্রস্ত্রব্যাকরণকৃত ) 

৪৪১১) 88৪) ৫২৬) ৫৩৪১ ৫৩৬) ৫৪১-৫) 

৩৪৭-৮, 

€৪৭-৯১ ৫৫২-৫)৫৫৭১ ৫৬০-৬০) &৬৫-৬, 

৫৭০) ৫৭৩, ৫৭৫) ৫৮৮৯ 

গাগগীয়ব্যাকরণ ( অক্ষরতন্তথত্র ) ৫৪১ 
গাগী বাঁচরুবী (ব্রহ্মবিত্ষী ) ৫৪১ 

গালব (ক্রমকাঁর এবং কৌশিকশিস্ক ) ৪৫৩৬ 

গালব ( বৈয়াকরণ এবং শাকল্যশিষ্ত ) ৫৩১ 

৪৩৮১৪ ৪১১৪৪৩১৫২৭১ ৫৩২)৫৩৬১৫৪১-৪২ 

গালব ( গালবমুনিম্থতব্যাঁকরণ ) « ২৬-৭) ৫৩৬ 

গালব ( গালবসম্প্রদায় ) 

গালবীয়শিক্ষা 

গিরিধরশন্দমাী ম* মণ (বিভক্তযর্থনির্ণয়কুৎ) ৪ ০০ 

গীতা 

৫.৬ 

২৭) ৪৪) ১৬৩১ ৩৪১ 

শীর্ববাণপদমঞ্জরী (বরদরাঁজভট্টগ্রণীত) ৪৫৭১৪৬৩ 

গুণরত্বস্থরি ( ক্রিয়ারত্বসমুচ্চয় প্রণেতা ) ৪১৩ 

গুণাঢ্য ( বৃহতকথা-প্রণেতা ) 

গুরু ( স্বতিকার বৃহস্পতি ) 

৪৯০ 

৫৩৬ 

১১৮ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

গুরুনাথবিদ্যানিধি ৪০৮ 

গুরুপ্রভাকর ( মীমাংসক ) ১০০ 

গুরুস্তোত্র ৫৮ 

গৃঢ়প্রকাশিকা (প্রয়োগরত্বমালাটাকা ) ৪৩১ 

গৃহাসত্র ৫১৫,৫৩৫ 

গেয়দেব ( পাঁণিনীয় গণপাঠপ্রকাশক ) ৪১৪ 

গোড়ে (0. ৮0 90909) ৪০৫ 

গোতিম--গৌতম? নামদ্রষ্টব্য 
গোপথব্রাহ্মণ ৫৩১৯৮+১ ৭৪১৩৪১ 

টীকা গ্রণেতা ) 

গোঁপীনাথ তর্কাচাধ্য ( পরিশিষ্টগ্রবোধরুৎ ) 

১২৪১ ২৫২১ ২৫৮১৩২১১ ৩৫৮১ ৩৬৩১ ৩৯৬ 

৪৬০ 

গোঁভিল (স্থতিকার ) 

গোভিলগৃহ্কন্মপ্রকাশ (জ্ুত্রঙ্গণ্য শাস্ত্িকত) 

৪৯১১ ৫১৫ 

১১৭) ১৩০ 

গোয়ীচন্ত্র ওখাসনিক ( সংক্ষিপতসারের 

'বিবরণ; টাকাগ্রণেতা ) ১৭৪,১৭৮) ২৪৮; 
২৫২-০১২৮৪১২৮৬১৩০৬১ ৩৩৯১৩৬০১৩৬২, - 

৩৭৭১৩৯৫-৬১৩৯৯১ ৪০৪১৪৫৭৪৯৬১ ৫৪৪ 

গোলাধ্যায় (ভাস্করীয়) 

গৌল্ডষ্,কু (“পাণিনি'নামক গ্রন্থকৎ) 

২৭১২৮১২৭৮)৩৭ ৪১৪৩৮ 

১৫৩ 

ৰ 

গোপালগিরি (প্রবোধচক্জিকার “বোধিনী, 

ূ 
ৃ 
ূ গোঁবদ্ধন (“ভাবভাবিনী” প্রণেতা উদয়নের 

গুরু এবং লক্ষমণসেন-পভ্য গোবধ্ধনা- 

চার্ধ্য ) ৫৮৩ 

গোবর্ধন ( কৃষ্ণভট্রের পিতামহ) ৪৬১ 
গোবদ্ধণীয়বৃত্তি ( লক্ষ্মণসেন-সভ্য গোবর্ধনা- 

1 চাঁধ্য কৃত উপাদিবৃত্তি ) ৫৮৩ 

গোবিনদনাথ (গোবিন্দব্যাকরণকৎ) ৪৫৬১৪৫৯ 

গোবিন্দভট্ট (সমাসবাদগ্রণেতা) ১৯৭,৪*০১৪১৪ 
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গোঁবিন্দরাজ ( মন্ুসংহিতার টাকাঁকার ) ৮৬ 

গোঁবিন্দলীলামূত (যছুনন্দনকৃত ব্যাকরণ) ৪৫৯ 

গোবিন্বব্যাকরণ (গোবিন্দকৃত) ৪৫৬১৪৫৯ 

গোম্বামিপাদ (কাশীশ্বর গৌঁন্বামী) ৪৫৯ 

গোস্বামিপাঁদ (শ্রীজীবগোস্বামী) ২৭৭ 

গৌড়পাঁদ (মাগডক্যকারিকাদিকৎ) ১১২ 
গৌতম (ন্যায়সুত্রকার ) ১০৩-৪১৩৩৯-৪ ০ 

গৌতম ( মহাবীরশিষ্ত ইন্্রভৃতি ) ৪৯৩ 
গৌতম (ম্বতিকার ) ৪৫১ ১৬৫ 

গৌতমধ্ম্থত্রীয়মিতাক্ষরা (হরদত্তমিশ্রপ্রণীত)৪৯২ 

গৌতমবুদ্ধ ৪৪২ 

গৌতমস্থতি ৪৫১১১৫-৬,১৬% 

গৌরীসংহিতা ১১৯ 

গ্রহেশ্বরমিশ্র ৪২৮ 

গ্র্যামাটিকা গ্রন্থমিয়া (48107200200 1২090] 

কৃত ) ৪৫৬১ ৪৫৯ 

চক্রপাঁণিদত্ত (চরকটাকাদিকৎ) ১৫৩ 

চক্রবন্ম ( চাক্রবন্মণের পিতা ) ৫১৯ 

চণ্তীস্তোত্র ৪২৮ 

চতুভূ্জ (হরিচরিতকাব্যকৃৎ ) ৪১৪ 

চতুর্বর্গচিস্তামণি (হেমাদ্রিকত ) ১১৭ ৫৪০ 

চতুষ্টয়বৃত্তি ( কলাপাঁংশের দৌর্গবৃত্তি) ১৯১ 

চন্ত্র বা চন্ত্রাচার্য্য ( কাশ্মীরক ব্রাহ্মণ- 

বৈয়াকরণ) ৪১৬-৭১৪৩৫-৬ ৪৯৩১৫ ০৩ 

ন্ত্রকীর্তি (সমস্তভদ্র, ব্যাকরণরুদ্ বৌদ্ধ 
পণ্ডিত ) ৪১৫) ৪৪৮, ৪৫১১ ৪৯৪? ৫৩৫ 

ন্ত্রকীন্তি (সারম্বত টাকাকার ) ৩০১, ৩০৮ 
চন্্রগোষী (বঙ্গীয় বৌদ্ধবৈয়াকরণ) ২৯৬, 

৩০৬-৭১ ৩৫৭) ৩৭৩; ৩৯৫-৬১ ৪০০? 

৪০৪-৫১ ৪১৬-৭১ ৪১৮-২০? ৪২২১ ৪৩৬ 

৪৫০-১১ ৪৮৬-৭১ ৫১৫১ ৫২৫) ৫৩৫) ৫৩০ 

৫৭১১ ৫৭৯১ ৫৮৪ 
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চন্ত্রট ( সুশ্রুতপাঠশুদ্ধিকৃৎ ) ৫২৯ 

চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি ( চন্ত্রগোমিকৃত ) ৪১৭-৮ 

চন্দ্রহুরি ( বজ্ম্বামীর প্রশিস্ত ) ৪৫৪ 

চরক ( সংহিতাঁকাঁর ) ১৫ ৩-৪১ ৪৫৩ 

চরকটীক ( চক্রপাণিদত্বপ্রণীত) ১৫৩ 

চরণব্যুহ শৌনকীয় ) ১২০১) ৪৯৬ 

চক্করীতরহস্য (কবিকহাঁরকৃত) ১৪৫১১৫৬১৩৯৪ 

চর্পটপঞ্জরিকান্তোত্র (শঙ্গরাঁচা্যকৃত) ৫৮ 

চন্দশিরা ( শাব্দিকমুনি ) ৪৪৮ 

চাক্রবন্মণ এবং চাক্রবন্মণীয় ব্যাকরণ ৪৩৮,৪৪০, 

৪৪৩১৪৪৬, ৪৬৬১ ৫৯৫) ৫১৮-৯১ ৫৭৬ 

চা্গুদাঁস ( চাঙ্গুম্যত্রকৎ ) ২*৬১২১৩১২৩৮১২৫৮ 

৩০০১ ৩০৭) ৩১৯-২০১ ৩২৯-৩০১ ৪৯০ 

চাঙ্ুহত্র (চাঙ্গুদাঁসরুত “জীবাতু”সথত্র) ২০৬২১১১ 

২১৩, ২৩০১ ২৩৮১ ২৪৫, ২৫৮১৩০৭১৩২০ 

চাণক্য ৪৪২ 

চীন্র বা চান্দ্রব্যাকরণ ২৭৭১ ৩০৫১ ৩০৮ ৩১৪5 

৩৫ ৪-৬১৩৯৯১৪৩৭১৪৫ ১১৪৫ ৫-৬১৪৯১১৪৯৪, 

৫০৮, ৫১৪) ৫২৫,৫৩১১৫ ৭১১৫৮৪ 

চান্দ্র গণপাঁঠ ৪১৫ 

চান্দ্র ধাতুপাঠ ৩৭৩১৪০৭১৪১১ 

চান্দ্রপরিভাষা ৩৭৮ 

চান্দরপারায়ণ ( পূর্ণচন্ত্রক্ত ধাতুগ্রস্থ) ৪০৭ 

চান্দ্রলিঙ্গকারিক] (চন্ত্রকৃত) ৪১৬) ৪১৮ 

চান্দ্রলিঙ্গান্ুশীসন ৪১৮) ৪২৩ 

চান্রবৃত্তি (ন্দ্রগোমিকৃত বা ধর্্মদাসরুত) ৩৯৫-৬ 

চাক্দ্রসম্প্রদায় ৩০৬,৩২৯১৩৯৯১৪ ১১১৪২১১৫৭১ 

চাঁরুকীষ্ঠিদেব ( মুনিবংশাত্যুদয়ব্যাধ্যাক্কৎ) ৫৯০ 

চার্বাক ১০৩ 

চিচ্ছুবৃত্তি (চিৎসথকৃত কলাপবৃত্তি ) ৩৯৫১৩৯৮ 

চিতগ্রভা ( ্রহ্মানন্দসরম্বতীকৃত ) ৪৭৮ 
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চিদানন্দকবি (মুনিবংশাত্যুদয়কৎ) ৫৯০ 

চিদ্রপ ( দীপকৃৎ) ৪৫৭) ৪৬২ 

চিদ্রপ শন্দমা ( বিষমীপ্রণেতা ) ৩৭৭ 

চিন্তামণি ( বক্ষবর্মকৃত )৩৯৬) ৩৯৯১৪৯৩,৫৯০ 

চিন্তামণি ( ধনেশ্বরপ্রণীত ) ৪৫৭১৫৯০ 

চিন্তামণি (0), গা, [. 0001106510201) ৫৮৪ 

চিন্তামণি-গ্রদীপ (মঙ্গরসপ্রণীত ) ৩৯৯ 

চিমনলাল দালাল ৪২৫ 

চীয়াক (জনৈক কবি) ১৫৭ 

চুল্লিভটি ( অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তি ) ৩৯৪ 

ুল্লিভটিবৃত্তি (চূল্লিভটটি প্রণীত ) ৩৯৪ 

চুণি ( পতগ্লিস্বত ) ৩৯২১ ৩৯৪; ৩৯৬) ৩৯৭ 

চৈতন্তচন্দ্রোদয় ( পরমানন্দরূত ) 

চৈতন্তচরিতামূত কাব্য ( এ ) 

 চৈতন্তামৃতব্যাকরণ ( এ ) 

চৈত্রকুটী ( বররুচিকৃত কাতিন্বৃত্তি) ৩৯৫,৫৭৯ 

ছন্দ:হ্থত্র ( পিঙ্গলাচার্য্যস্থৃত ) ৫১৫ 

ছাঁন্দোগ্যোপনিষৎ ১১ ২৬১ ১৬৫) ২৮১১৫৫৯ 

ছায়। ( বৈদ্যনাথকৃত ) ৭৭) ৩৮৬১ ৩৮৭১ ৩৯৯ 

ছাঁয়াকার ( বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড ) 

জগচ্চন্দ্রিকা ( উৎপলকৃত ) 
জগদীশ তর্কালঙ্কার ( শব্ষশক্তিগ্রকাশিকাঁদি- 

গ্রাণেতা ) ১৭৬) ১৮৩) ১৮৯১ ১৯২, ১৯৩) 

১৯৯১ ২০২১ ২০৮; ২০৯১ ২১১১ ২১৪১ 

২৪১১ ২৪৬১ ২৫৬, ২৮৬১ ২৮৭১ ২৯৫) 

৪৫৯ 

৪৫৯ 

৪৫৯ 

৩৯০৩ 

৪8৫৩ 

৩১৯১ ৩৩১১ ৩৩৩) ৪০০১ ৪৯৯১ ৫৪৩ 

জগদ্ধর ভট্ট ( বালবোধিনীপ্রণেতা ) 
জগন্নাথতর্কপঞ্চানন 
জগন্মোহন (“দেশাবলীবিবৃতিককৎ) 

জনসেজয় ( কুরুবংশীয় রাজ! ) 
জমদগ্ি ( শ্বতিকার) 

৩৯৭ 

৩৯০১ ৪৩৯ 

* ৪৬০ 

৪৩৯) 8৪১ 
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জয়কৃষ্ণ ( সাঁরমঞ্জরী প্রণেতা ) 8০০) ৪৮৩ 

জয়দেব মিশ্র (পবিজয়া”কৃৎ) ৩৭৮ 

জয়দ্রথ ( হরচরিতচিস্তামণিপ্রণেতা ) ৪৯, 

জয়ন্ত ভট্ট (ন্যায়মপ্তরীপ্রণেতা ) ৩৫১ ৩৬, 
৫৭১ ১০৩) ১৬২১ ৫১২১ ৫১৪১ ৫৪১ 

জয়মঙ্গল (যশোধরেন্ত্রকৃত কামস্ত্রীয়টীক1) ১১৭ 

জয়মঙ্গল ( যশোধরেন্দ্রের নামান্তর ) ১১৭ 

জয়সিংহ মিশ্র ( লিঙ্গবাপ্তিককুৎ ) 

জয়াদিত্য (ইৎসিংকখিত জনৈক বৈয়াঁকরণ) 
৩৯২) ৩৯৩) ৩৯৪ 

জয়াদিত্য ( কাঁশিকাঁংশপ্রণেতা ) ১৭২,১৮৪) 
২২৬, ২৬৭১৩১৪১ ৩৬৬১ ৩৮৯১৩৯৩, ৩৯৬) 
৪০০-২,৪১৫)১ ৪১৯) ৪২৪১ ৪৩৬, ৪৭৫-৬। 
৫০৩, ৫০৬-৭, ৫৩২১ ৫৬৭১ ৫৬৮১ ৫৭৯ 

জয়ানন্দ স্থরি ( নিঙ্গান্গশাসনবৃত্ত/্দ্ধার- 

৪২৮ 

প্রণেতা ) ৪২৮ 

জমুন্তাল্ (0616 4১. 9. 01 13. ) ৪২৫ 

জাতুকর্ণ (জাতৃকণ্যের পিতা) ৪83 

জাতুকর্ণ্য (প্রাচীন স্থৃতিকার ) ৪৪০১ 888 

জানকীহরণ ( কুমারদাসপ্রণীত ) ৩৩৮ ৩৩৯ 

জাস্ববতীবিজয় বা পাঁতীলবিজয় (পাঁণিনিনাঁমক 

জনৈক কবিকৃতকাঁব্য)১৪ ৪,১৫৬১১৫৭১১৬০ 

জাবালমুনি (ম্থতিকার ) . ৬১ 

জিনসাঁগর ( বৃহদ্ঢুণ্চিকাংশকৃৎ ) ৪০০ 

জিন দেন ( আদিপুরাঁণরুৎ ) ৪৪৯১৪৫০১৪৫৪ 

জিনেন্্ন্তান অর্থাৎ কাশিকান্তাস (জিনেন্্র 

বুদ্ধি কৃত) 
জিনেন্ত্র বুদ্ধি স্থবির বা বোধিসত্ব দেশীয়াচার্ধ্য 

(কাশিকান্তাসকৎ) ১৫৯১ ২৪০১ ২৬৭) 

৩১৩১ ৩১৪১ ৩৯৩১ ৩৯৭ ৩৯৮১৪ ০৩১৪ ১৭। 

৩৯৮) ৪০৩ 

৪৩৫) 8৪৫১ ৫০৩১ ৫২২ 

জিনেশ্বর ( অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তিকার ) ৪২৭, ৪৫২ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত গ্রন্থ-গরন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠ: ৭১৫ 
জীবাতু ( চাঙ্গুদাসকৃত গ্রন্থ) ৭১৩ 

জীবেশ্বর ভট্টাচাঁধ্য ( প্রয়োগরত্বমালার 
পঞ্জিকাপ্রণেতা ৩৯৯ 

জুমরকৌমুদী ( যছুনন্দনকৃত ) ৪৫৬১ ৪৫৯ 

ভুমরনন্দী (রসবতী,-পরিশোধক) ২৮৬ ৩৯৬) 

৪৫৩, ৪৬৫১ ৪৯৭) ৫৩০১ ৫৩১১ ৪১২) 

জৈন ব্যাকরণ (আর্যবজন্বামিকিত) ৪৪৮ 

,. (যশোভদ্রপ্রণীত) ৪৪৮-৯ 

৪ ( ভূতিবলিপ্রণীত ) ৪৪৮-৯ 

$ ( প্রীদত্তপ্রণীত ) ৪৪৮-৯ 

( গ্রভাচন্ত্রগ্রণীত ) ৪৪৮-৯ 

৪... (পিদ্ধনন্দিপ্রণীত ) ৪৪৮-৯ 

জৈন শব্দাুশানন (অভিনবশী কটাঁয়ন কৃত) ৫৮৯ 

জৈন শাকটায়ন ('অভিনবশকটায়ন ) 

জৈনেন্্র মহীভাম্ত (দেবনন্দিকূত) 

জৈনেন্ত্র লিঙ্গান্ুশাসন ( দেবনন্দিকৃত ) 

ঈৈনেন্্র ব্যাকরণ ( দেবনন্রি কৃত ) ৩০৮, 
৩২০। ৩২১১ ৩২৪) ৩২৬৯৩৩১১ ৩৪৪,৩৫৫, 

৩৬৩) ৩৯৭১ ৪৩৭) ৪৪৯, 8৫৫)8৭৫১৪৯১১ 
৪৯৩১ ৫১৪১ ৫৭১১ ৩৯৬ 

জৈমিনি ( মীমাংসাম্ত্রকীর ) ১৭১১৮ ১৯,২১১ 
২২১ ২৩) ২৪) ৬১, ১৫৫) ৩২১১ £৫০) 

৪৪০১ ৪৯৭) ৫০১,৫১৫) ৫৪১ 

৫৮৮ 

৩৮৮ 

জৈথিনিস্থত্র ১৭) ১৯) ২০) ২১১ ৩৫০ 

জৈমিনীয় ন্যাঁয়মাল! বা জৈমিনীয় স্তাঁয়মালা- 

বিস্তর ( মাধবাঁচার্ধ্য প্রণীত ) 

জৌমর ধাতুমাল! (জুমরনন্দিকত) 
জৌমর বৃত্তি ( জুমরনন্দিপরিশোঁধিত 

ক্রমদীশ্বরীয় “রসবতী।বৃত্তি ) 

জৌমর সম্প্রদায় ৩৯৯, ৪১২) ৪১৩১৪১৫, ৪২২ 

জ্ঞানবিমলগণি ( শব্দভেদগ্রকাশের 

টাকাকার ) 

৩৮৩ 

৪১২ 

৩৯৬১ ৫৩০ 

৪৫০) ৪৯৪ 

৪২২ | 

জ্ঞানামৃতব্যাকরণ (কাঁশীশ্বরপত্তিতকৃত) ৭০৯ 

জ্ঞানেন্ত্র সরস্বতী ( তত্ববোধিনী প্রণেতা ) 
১৪৭১ ২৭০) ৫৬৫ | 

টকাকুস্ত (এ. 1:211:050) ৩৯৪) ৪০১, €১৪ 

টীকাসর্বস্ব ( সর্বানন্দ বন্দোপাধ্যায় কত 

অমরটাকা ) 

৪২৪১ ৪২৭ 8৫89 ৪৯৭) ৫৩০-১ 

৩৯৭। ৪০১১ ৪১৭-৮১৪২২১ 

টেয়োভোয় আউফ্রেখট ৩৯৮,৪১৮,৪৫৪১৪৯৮ 

টেয়োডোর গোল্ডষ্ট,কার (119000£ 

(9101050101001--/8010]701 01 

1[১07011)1) ২৭-৮১ ২৭৮,৩৭৪) ৪৩৮ 

ডাউসন (700ঘ307)) 

টুণ্চিকা (হৈমবৃহদত্তির উপর জিনসাগরাদি- 

৫৭৪ 

কৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ) ৩৯৯ 

৷ ঢুণ্টিকা (সারস্বত প্রক্রিয়ার উপর মেঘ- 
রত্বরূত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ) ৪৯০ 

ঢুণ্টিকা ( দৌর্গবৃত্তির ব্যাখ্যা) ৪০০ 
তত্বকৌমুদী (বাঁচম্পতিকৃত) ৩৬৫) ৫১১ 

তৰ্বচিন্তামণি ( গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত) ৩৪৯ 

তন্বদীপিকা (লোকেশাচা্য কৃত) ৩৯৩ 

তত্ববোধিনী (জ্ঞানেন্ত্র সরম্বতীকৃত সিদ্ধান্ত 

কৌমুদী-ব্যাথ্যা) ৬৭,১৪৭,২৭০) ৩৪৬) ৫৬৫ 

তন্ববিমশিনী ( নন্দিকেশ্বরীয়কাশিকার উপর 

উপমন্তাগ্রণীত টীকা) ৪৬৯১৪ ৯১: 

তত্ববৈশারদী (বাচম্পতিমিশ্রকৃত ) ৫১০. 

তন্বসমান ( কপিলম্থৃত ) ূ ৫১২ 

তত্বার্থাধিগমসথত্রভান্ত (উমাম্বাতিকৃত) . £১৫, 

তত্বার্থাধিগমস্থত্রীয়ভাস্মটাকা! ( সিদ্ধসেনগণি- 

দিবাকরকৃত ) ৪৯৫. 

তন্ত্রপ্রদীপ ( মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত) . ৩৯৮,৪৯৫, 



৭১৬ 

তন্্রবার্তিক (কুমারিলরুত) ৩*৩৪১৩৬-৭,৪২, 
৪৫-৭) ৪৯-৫ ১১৫৪১ ৫৬১৬০-৬৩১ ৬৮১ ৭৮১ 

৮০৪ ৮৮১ ৯৪১৯৯,১১১১ ১২২ ১২৯, ১৩১) 

১৪০১ ১৪২১ ১৪৪১ ১৫০-৫১১ ১৫৫) ১৬০) 

২৭২১৩৫৪১ ৩৬৮১ ৩৮৬১ ৪৮৬১ ৫৮০১ ৫৯০ 

তন্ত্রশান্ত্র ১০৯, ১১৮১ ৪৭১১ ৪৭৩ 

তরঙ্গিণী (হ্ষকীর্তি-প্রণীত ধাতুপাঠ-টীকা) ৪১৩ 

তর্কপ্রকাশ (শ্রীকগ্ঠাচাধ্যকৃত ) ৩৪৯ 
তর্কবাগীশ-_রাম তর্কবাগীশ” নাম দ্রষ্টব্য | 

তষিলামা বা তাষিলামা ৪১৯ 
তাও্য ব্রাহ্মণ ৯৪১ ৫০০৩ 

তাত্যাশাস্তী ৩৭৭-৮ 

তারাকুমার কবিরত্ব ১৬৫ 

তারানাথ লাম! (বৌদ্ধ ইতিহাস প্রণেতা) ৪৯৪ 

তারানাথ বাচম্পতি (আশুবোধ ব্যাকরণাঁ্ি- 
গ্রণেতা) ৪৫১) ৪৫৬) ৪৬২ 

তার্কিকরক্ষা (বরদরাঞ্জরূত) ১০২১ ১০3 

তিলকমঞ্জরী ( ধনপাঁলরুত ) ৪১১ 

তিব্বতদেশীয় শাঁক্যপত্তিত ৪০৯ 

তিব্বতরাজ ( থিনন্) ৪১০ 
তুরকাবষেয় ৪৩৯ 

তৈত্বিরীয় আরণ্যক ৫০৩ 

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৩৫৭ 

তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্ষণ ৯৩ 

তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬৮-৯) ৪৮৯১ ৪৯৩ 

তৈটাকি (শাবক মুনি ) ৪৪৮ 

তোপুরী (লিঙ্গ নির্ণয়ভূষণকৃৎ ) ৪২৮ 

তোলকাপিয়ম্ (তামিল ব্যাকরণ) ৪৯১ 

তৌতাতিত ( মীমাংসক ) ১৩ 

ত্রিকাণ্ড (ভাগুরীয় কোষ) ৪৫ ৪,৪৯৭১৪৯৯১৫ * ০ 

ত্রিকাগচিস্তামণি (রঘুনাথীয় অমরটাকা) ৪২২ 

ব্রিকাণ্ডবিবেক (রমানাথচক্রবর্তিকূত ) ৪২২ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

ত্িকাণ্ডশেষ ( পুরুষোত্তমদেবরৃত ) ৪৫?) ৫৩০ 

ত্রিনয়ন ( পাঁণিনিশিস্য ) ৪৪২ 

ত্রিপথগ! ( রাঘবেন্ত্রকূত টীকা ) ৩৭৭) ৪৬১ 

ক্রিপুরাতাপিম্ত্যুপনিষৎ ১০৬১ ১১৯ 

ত্রিপুরোপনিষৎ ১১৯ 

ত্রিমুনিকল্পতরু ( বেঙ্কটাচলকৃত ) ৩৬০১ ৪৪৫ 

ত্রিমুনিব্যাকরণ (পাণিনীয়) ১৬১ ২১২১ ২১৭, 
৪৭৯১,৫৩৭-৮ 

ত্রিমুনিব্যাকরণ (শাকটায়নীয়) ৫১৮ ৫৩৭-৯ 

ত্রিমুনিসংগ্রহ ৩৮৯১ ৪০৩ 

ত্রিলোচন ( মেঘ দাঁসের পুত্র, গদাধর দাঁসের 

পিতা এবং কাতন্ত্রপঞ্জিকা প্রণেতা! )২২৫-৬, 

২২৮১ ২৭১১ ৩০৬১ ৩১৭১৩১৯১৩৯৩, ৩৯৯, 

৪০৭১ 8৪৪১ ৪৯৯১ ?২৪ 

তষ্টা ( বিশ্বকর্মা) 

বা বিশ্বরূপ (বিশ্বকর্মীর পুত্র ) 

থিসন্ বা থি-ক্রোন্-দেৎসন্ (তিব্বতরাজ) ৪১০ 

দক্ষ (পাখিনির শ্বাতামহ এবং দাক্ষ।ঘণ- 

ব্যাড়ির পিতামহ ) 

দণ্ডকধাতু” বৃত্তিকার (শিবরামেন্ত্র যতি) ৪১৪ 

দগ্ডনাথ__“নারায়ণ দণ্ডনাথ' নাম দ্রষ্টব্য । 

দগ্ডপাঁণি (কুরুবংণীয় মহারাজ বৈহীনরি ) ৪৩৮ 

দণ্ডী ( দশকুমারচরিতাদি প্রণেতা ) 

১৫১, ১৬৭। ৩৫৯১ [১৭১ এবং ৬৭২] 

৬৭ 

৬৯ 

৫২৭ 

১৪৩) 

দত্তকচন্দ্রিক! (কুবেরপগ্ডিতকৃত ) ৪৫৮ 

দর্শক (মহারাজ অজাতশত্রর পুত্র) ৪৪২ 

দলইলামা! (0100 [58109) ৪১০ 

দশক ( বৈয়ান্রপদীয় ব্যাকরণ ) ৪৪৯ 

দশকুমারচরিত (দগ্ডিপ্রণীত ) ১৪৩ 

দশপাদী (মাণিক্যদেবকৃত উপাদিবৃত্তি ) ৫৮৩ 

দশমহাবিষ্যা! ( বঙ্গীয়কবি হেমচন্দ্রকৃত ) ৫৮ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস,স্থিত গ্রন্থ-্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭১৭ 

দশবলকারিকা (দশবলপণ্তিতকৃত) ৪* *,৪১২-৩ | দুর্গ-সিংহ-দ্বিতীয় (কাতত্ত্রটীকাকার ও 

দশবলপণ্তিত (দশবলকারিকাঁপ্রণেতা) রি ষুকারককারিকা প্রণেতা) ৯১ ১৭১ 
দাক্ষায়ণ বা দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি (দক্ষের পৌত্র, ১৮৪, ১৯১১ ২২৩১ ২২৬-৭১ ২৫৪১ ২৫৯+ 

দাক্ষির পুত্র এবং 'উৎপলিনীঃকোঁষ- ২৬৪১ ২৯২১ ৩০৮১ ৩১৭-৮১ ৩২৬-৮ 

লিঙ্গানুশাসন+-সংগ্রহ/-প্রবন্তা ) ৯১১৭২, ৩৩২১ ৩৩৫-৬) ৩৪৪) ৩৫০১ ৩৫৮) ৩৬৬) 

৩৭৪১ ৩৭৬১ ৪০৩১ ৪১৬-২১১৪২৩১ ৪২৭, ৩৯৩১ ৩৯৫) ৩৯৮) ৪৯৪১ ৪৩২১ ৪৫২) 

৪৩০) 8৪১১৪ ৪৩১৪৪৭-৮৪ ৪৮৫, ৪৯৭-৮, ৪৬৬১ ৪৯৫) ৫২১২) ৫২৪১ ৫২৯ 

৫২৫১৫২৯-৩১ : ছুর্গসিংহ-_তৃতীয় ( কারকরত্রপ্রণেতা ) ৪** 

দাক্ষি (পাঁণিনির মাতুল ) ৪২১,৫০১: ছুর্গাচাঁধ্য (নিরুক্তবৃত্তিকার ) ৬৮, ১১৫১ ১২২ 

দাক্ষী (পাণিনির মাতা) ৪২১১ ৫০১ ১২৪), ১৩৬-৭১ ১৬৪) ১৬৬-৭। ১৭০১ 

দাক্সীপুত্র (পাঁণিনি ) ৪৮৪) ৫৯১,৫২৯ ১৭৬) ২৫৩১ ৩৪৮১ ৪২৬১ ৪৯৯১ ৫৪৮-৯) 

দাধিমথ টিপ্ননী ( শিবদতত প্রণীত ) ৩৯৯ ৫৫২১ ৫৫৪-৫১ ৫৫৭-৮১ ৫৬০১ ৫৬১১ ৫৬২ 

দিগস্বরদর্শনসার বা দর্শনসার (দেবেন. | দুর্গাদা বিদ্যাবাগীশ ( মুগ্ধবোধের “হুবোধা?- 

সরি প্রণীত ) ব্হ টাক! প্রণেতা ) ১৩৯ | দুর্গাচাধ্যস্থলে 

দিউনাগ ৩৯৭১ ৪৫১১ ৫১১ 'ছুাদাস? পঠনীয় ]) ১৬৯১ ২৮৪১ ৩৯৬) 

দিবাকর (সিদ্ধসেনগণি ) ৪*৫১৪৫০১ ৫১০ ৩৩২) ৩৫০১ ৩৭৮) ৩৮৩১৩৯৯) ৪৮২ 

দীনেশচন্দ্র সেন ৪০৮১ ৪১২ ] ছুর্ঘটবৃত্তি ( শরণদেধকৃত ) ১৫৬) ৩৯৪১ 

দীপকব্যাঁকরণ 1৪১৪১৪৩৬,৪ ৪৮,৪৫১ ৪৯১, ৪১৩১ ৪৫১১ ৪৬৬ 

দীপকব্যাকরণকর্তা (শ্রীভদ্রেশ্বর স্থরি ) ৪৫১ | দৃঢ়বল ( চরকসংহিতার প্রতিসংস্ন্তা ) ৫২৯ 

দীপপ্রভা (নারায়ণ ভট্রপ্রণীত ) ৩২৭ ; দেব (“দৈব নামক ধাতু গ্ন্থকৃৎ) ৪১৪ 

দীপিকা বা মহাভাস্ত্দীপিক] (ভর্ভৃহরি প্রণীত) 

৩৭৪) ৩৯১১ ৪৪৪১ ৪৫০১ ৪৯৯) ৫২২, 

৩৩১) ৩৬৩, ৩৯৭; ৪১২১ ৪৪৯-৫ ৪? 

৪৫৫) ৪৯৫১ ৫১৪) ৫৭১১ ৫৮৩-৪ 

দেববৃত্তি (পুরুযোত্তমদেবরৃত উণাদিবৃত্তি) 
& ৭৬) ৫৮৩ 

৫২৯) 89৪8১ [ ২৯২ এবং ৬৭০ ] 

দীর্ঘতম! ( উতথ্যের পুত্র এবং মন্ত্রী) ১৭৭ 

দুর্গপদপ্রবোধ ( বল্লভবাচনাঁচার্যকৃত ) ৪২৮ | দেবীভাগবত ৪৩১ 8০৪ 

ু্গবাক্যপ্রবোধ ( কুলচন্ত্রুত) ৩২১, ৩৫ | দেবীসুক্ত (অজ্ভণকন্তা বাগদেবী দৃষ্ট) ১১৯ 

দীপব্যাকরণ ( চিদ্রপকৃত ) ৪৭৭, ৪৬২ : দেবনন্দী ( জৈনেন্দ্রব্যাকরণকৃৎ্) ৩২১-২৪ 

ছুর্গসিংহ _ প্রথম (কাতত্ত্রবৃত্তিকার ) ১৬৯, : দেবেন্্স্থরি ( হৈমলঘুন্তাকৎ) ৩৯৮১ ৪৫৭ 

২২৪) ২৪৪) ২৬৬১ ২৯৭ ৩০৬১ ৩৩৭১ | দেব্যুপনিষৎ ৯০৫১ ১১৭৯ 

৩৩৯১ ৩৪১১ ৩৭৬১ ৪৪৭) ৪১০১ ৪২৩, ৃ দেশাবলীবিবৃতি ( জগন্মোহনকৃত ) ৪৬৪ 

৪২৬) ৫৬৩) ৫৬৮) ৫৬৯৭৩) £৮১। ৫৮৪ ূ দৈব ( দেবপ্রণীত ধাতুগ্রস্থ ) ৪৪৮ 



৭১৮ 

দৈবাপ (ইন্দোত দৈবাঁপ শৌনক ভা্গব) ৪৪*-১ | ধাতুপাঠ ( দৌর্গসিংহীয় ) 
দোষোদ্ধার ( মন্যুদেবপ্রণীত ) ৩৭৭ 

দৌর্গটিপ্লনী ( মগ্ডনাঁচা্যকৃত ) ৫২৫ 

দৌর্গ টাকা ( দ্িতীয় দুর্গসিংহপ্রণীত ) ৪৫৪, 
৪৯৪ ( [99911 ) 

দৌর্গধাতুপাঠ ( প্রথম ছুর্গসিংহ কর্তৃক 

প্রতিস-স্কৃত“শার্বববর্ষিক ধাতুপা৮”)৪০৯-১* 
দৌর্গবৃত্তি ( প্রথম দুর্গসিংহপ্রণীত ) ৩৯৫) 

৪০৯১ ৪৪৭১ 8৯৪ ( [02391] ) 

দৌর্গবৃত্তিুণ্চিকা ৪০০ 

দৌগর্সম্প্রদায়ঃ ২৫৭ 

দ্রামিড়সম্প্রদাঁয় ৪০৯ 

দ্রাবিড়সঙ্ঘ ৪০৯ 

দ্রাহায়ণ মুনি (কল্পশ্থত্রূৎ) ১১৬ 

দ্রুতবোধ ( ভরতমল্লিকরৃত ) ৪৫৬১ ৪ ৬১ 

দ্বিরপধবনিসংগ্রহ (ভরতমল্লিকপ্রণীত) ১৩৬ 

দ্বৈতবনবাঁসী ( জৈমিনি মুনি ) ৫১৫ 

ধনপাল (তিলকমঞ্জরীকৎ) ৪১১১ ৪১৪ 

ধনেশ ব! ধনেশ্বর (প্রক্রিয়া রত্রমণিকৎ) ৪৫৬-৭ | 

ধঘস্তরি 

ধর্মকীত্ি (রূপাঁবতার'কৎ) 

 ধর্মঘোঁষ ( বোধিন্তাসকৎ ) 

ধর্মদাস (চন্দ্রগোমীর শিষ্ত এবং চান 

৪৩০৫১ ৪৫5০১ ৪৯৮ 

6০৪০) ৪০২ 

৩৯৭ 

ব্যাকরণের লঘুবৃত্তি গ্রণেত1) ৩৯৫-৬,৫৮৪ 

ধর্মপুরাণ ১২০ 

ধাতুকারিক! ( বন্থপ্রণীত ) ৪১২ 

ধাঁতুকোষ বা ধাতৃপাঁঠ (বৰোপদেব কৃত ) ৪১৩ 

ধাতৃকৌমুদদী ( পক্সনাঁভকৃত ) ৪১৩ 

ধাতুনির্ণয় ( ধাতুকৌমুদীর ব্যাখ্যা) ৪১৩ 

ধাতুপাঠ ( আপিশলীয় ) ৫২২০৩ 

৪১১ ধাতুপাঠ (অভিনবশাকটায়নীয়) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

৪৯০১৬ 

ধাতুপাঠ ( পাঁণিনীয়) ১৭৫, ৪*২-৩, ৪৪৬, 
| ৪৬৮) ৪৮৭১৫ ৭৭১ 

ধাতুপাঠ ( পৃজ্যপাদীয় ) ৪১১, ৪৯৫ 

ধাতুপাঁঠ ( বৌপদেবীয় ) ৪১৩ 

ধাতুপাঠ (হ্ষকীর্তীয়) . ৪১৩ 

ধাতুপাঠ ( শার্ববর্ষিক ) ৪০৯ 

ধাতৃপাঠ ( হৈম) ৪১৩ 

ধাতুপারায়ণ ৪০৬-৮) ৪১১ 

ধাতুপারাঁয়ণিক ৪০৮-৯ 

ধাতুপ্রদীপ (ৈত্রেয়রক্ষিতরৃত) ৪২১ ৪০৮ 

ধাঁতুমালা ( জুমরনন্দিকৃত ) ৪১২ 

ধাতুরভ্রাবলী ( রাঁধাকষ্ণগ্রণীত ) ৪১২ 

ধাতুবৃত্তি বা মাধবীয় ধাতুবৃত্তি (সায়ণাচাধ্য- 

কৃত) ৬১,৩৯৭১৪০২১৪৪৪১৪৯৭১৫০ ৭-৮ 

ধ্ন্যালোক ( আনন্দবদ্ধনকৃত ) ৪২৫ 

নগ্রবৃত্তি ( দেবনন্দিকৃত উণাদিবৃত্তি ) ৫৮ ৩১৫৮৫ 

নন্দস্ুন্দর ( বৃহদ্ঢুণ্টিকাঁংশরুৎ ) টু 

নন্দিকেশ্বর ( কামশান্ত্রকুৎ এবং শিব- 

নুত্রীয় “কাঁশিকা” বৃত্তি প্রণেতা ) ১৫৩ 

৪৬৫) ৪৬৯-৭০১ ৪৭৩১ ৪৮৪১ ৪৯০ 

নন্দিনীস্থৃত ( দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি) ৭৩০ 
নন্দিপুরাণ ৪৮ 
নবকিশোঁর শাস্ত্রী ৫৭২ 

নমিসাধু (কাব্যালঙ্কার-ব্যাখ্যাকৎ) ১৫৬ 
নরহরি ( “বাণকবোধ/ব্যাকরণকৃৎ ) ৪৫৬১৪৬১ 

নরেন্্রীচার্য্য (সারস্বত বৃত্তিবান্তিকাদিরুৎ )৫২ 

নন্লুরবৃত্তি (অষ্টধ্যায়ীবৃত্তি ৩৯৪ 

নাগাজ্জুন ( বৌদ্ধ দার্শনিকপণ্ডিত ) ১২৭+১৪০ 

| নাগেশতট্ট (উদ্দ্যোতাঁদি গ্রণেতা) ২৮১৮৬১১১০ 

১৩৪১১৮৩-৪১৯৮৬১১৯০১১৯৬১২২৭১২৫২, 



(ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা সস্থিত ্রস্থ-গরন্থকারাদির মীম ও পৃষ্ঠা ৭১৯ 

নীতিশতক (ভর্তৃহরিপ্রণীত) [৪১৩ এবং ৬৬০] 

নীতিশাস্তর ১২১ 

নীতিসার ( কামন্দকীয় ) ৯৭ 

নানার্ধশব্রত্ব ( কবিকাঁলিদাসকতকোষ) ১৯, ৃ নীলকণ্ঠ (মহাভারতের টীকাকার ) ১৭৪ 

নাঁনার্থার্ণবসংক্ষেপ (কেশবন্বামিক্তকোষ) ৪৯৭ ; নীলকণ্ঠ দীক্ষিত ( পরিভীধাবৃত্তিকার ) ৩৭৭ 

নামকোঁশ ( সহজকীর্তিবাঁচনাঁচাধ্যরূত ) ৪৬০ : ঘুগ (রাজা মিহিরভোজ ) ৫১৩, ৫১৪ 

নীমলিজানুশীলন (অমরসিংহীয়)) ৩৯৭১ ৪১৮ | নৈরুক্ত ব্যাকরণ ৪১৮, ২৯৬১ ৫৩৩১ ৫৬৬ 

২৬২,২৭৩,২৭৭)২৮৪১৩০৪) ৩১১-২১৩২৪) 

৩২৭১৯৩৭ ৭১৩৮১১৩৯০-২১ ৩৯৯১৪ ০ ০১৪ ৩০১ 

৪৩৪১৪৭৬১ ৪৮০, ৪৮২১ ৪৮৬১ ৫০১) ৫২৯ 

নারদ (শ্বৃতিকার ) ৬৩-৪১ ১১৮; ১২৯১ ৪৬৩ ; নৈষধচরিত (শ্রীহর্যরূত ) মুঠ 

নারাঁয়ণচক্রবর্তী (কাঁরিকাবলীপ্রণেতা) ৪৫৬,৪৬০ ন্যায়ভাস্ম বা বাংস্ায়ন ভাষ্য ১৫৩) ১৫৪ 

নারায়ণদণ্ডনাথ (সরম্বতীকণ্ঠাভরণের ্যায়মঞ্জরী (জ্যন্তভট্রকৃত ) ৩৬-৭, ৫৫১ 

“হৃদয়হারিণী/বৃত্তিরুৎ)২৩৮,২৭৮১২৯২+৩২০) ৫৭, ১৬, ৫১ ২) ৫৪১ 

৩২৩,৩৬৮-৯,৩৭ ২১৩৭৪-৫৭ ৩৯৭৫ ৭৮১৫৮১ স্তাঁয়মালাবিস্তর ( মাধবাঁচীধ্য কত ) ৩৬৬ 

নারায়ণ ন্তায়পঞ্চানন (জৌমর 'গণপ্রকাশ'- | ন্যায়রভ্বাবলী ( সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর বক্ধানন্ন- 

গ্রণেতা ) ৪১৫) ৪২২ কৃতব্য।খ্যার্রন্থ ) ৪৬০ 

নারায়ণ ভট্ট-_জগদ্গুরু (প্রয়োগরত্বাদি- ন্াঁয়বান্তিক (উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজীয়) ৫১৪ 

প্রণেতা ) ১৩১১ ৩০৭  ন্াঁয়শান্ত ৩১ 

নারায়ণ ভট্ট ( বাররুচ সংগ্রহের দীপপ্রভা ্টায়স্্রধা (সৌঁমেশ্বরভট্টকৃত ) ৪২১ 88? 

টাকাকার ) ১৮৯) ২৯৮) ৩৯৯, ৩২৩ ৬২) ৯৯, ৩৮৯ 

নারায়ণ ভট্ট ( প্রক্রিয়াসর্বন্বপ্রণেতা ) ৫৭১, | ন্ঠায়স্থচীনিবন্ধ ( বাঁচস্পতিমিশ্রকৃত ) ৫১২,৫১৪ 

৫৭৪, ৫০৮১ ৫৮২-৩) ৫৮৫ : ম্যাঁয়সংগ্রহ (হেমহংসগণিকৃত) ৩৬১,৩৬৫ ৩৭৭ 

নিউ ইত্ডয়ান্ আঁটিকোয়েরি (ওম [10017 । শ্টাঁয়াবতার (সিদ্ধসেনগণিদিবাঁকরকৃত) ৪৭৫ 

11008] ০1 17 1839 ) ৪০৫-৬ ্যায়ার্থমঞ্,যা ( হেমহংসগণিকৃত ) ৫০৫ 

নিঘণ্ট, (প্রথম বাগ ভট রচিত ) ৪৫১, ৪৯৮ | ন্যাঁস__ 

নিচুল কবি ( কালিদাঁসরুত নানার্থ শবদ- উগ্রভৃতির 'শিশ্যহিতন্তাম' (কাতি্্ীয়) ৩৯৮ 

রত্বের টাকাকার ) ৪৯581 উদয়চন্দ্রকুত “হৈমন্তাঁস+ (সিদ্ধসূত্রীয়) ৩৯৮ 

নিমাই ( চৈতন্তদেব ) ৪০৮ | ক্ষেমেুকৃত “ক্ষেমেম্রন্ঠাস' (পাঁণিনীয়) ৩৯৮ 

নিরুক্ত (যাস্বীয়) ৬৫১ ৭০ ৭৪) ১১২ ৪০১১ িনেন্্রকৃত €কা1শিকাগ্ঠাস”(পাণিনীয়) ৩৯৭ 

৫৩২ ৫৪২ ৫8৪১ ৫৫৫) ৫৫৫;  দেবনন্দীর ক্ষপণকমহান্তাস” (জৈনেক্জীয়) 

নিরুক্তভাস্ত (ক্কন্দস্বামিকৃত ) ৫২২) ৫৫৭ ৩৯৭ 

নিরুক্তবৃত্তি (ছুর্গাচার্যকৃত ) ১৭০১ ৩৪০১ ৩৫৩ দেবেন্্রকূত 'লঘুন্াস? ( সিদ্বসতত্রীয় ) ৩৯৮ 

নির্ধরসিন্ধু (কমলাকরভট্টকৃত) ১১৭ ৫৪০ | বর্দঘোধকৃত “বোধিস্তাস! (পাপিনীয়) ৩৯৮ 



৭২০ 
গ্রভাঁন্দ্রকৃত “শাকটায়নস্তাঁস ৩৯৮ 

রামচন্দ্রের “শব্দার্ণব ( পাঁণিনীয় ) 

বামনকৃত “বিশ্রান্তন্তাঁস (বিষ্যাধরীয়) ৩৯৭ 

৩৯৮ 

হেমচন্দ্রকৃত 'বৃহঙ্ন্যাস' ৩৯৮ ৪৫০ 

ন্তাঁস ব্যাখ্যা 

ইন্দুমিত্র গ্রণীত অনুন্তাস ৩.৮ 

মল্লিনাথ প্রণীত গ্াঁসোদ্দ্যোতঠ? ৩৯৮ 

৩৯৮ মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত “তন্ত্রপ্রদীপ' 

পঞ্চকবাদী 

পঞ্চগ্রস্থী বা শব্দলক্ষলক্ষণ (বুদ্ধিসাঁগরীয় 
ব্যাকরণ ) 

পঞ্চদশী (ভারতীতীর্ঘ ও বিদ্যাঁরণ্য প্রণীত) ২৭৯ 

পঞ্চপাদী (মাণিক্যদেব কৃত ওণাঁদিক 

৪৪৭) ৫২৮ 

৪৫২ 

ব্যাখ্যা ) ৫৮৩ 

পঞ্চমবেদ ২৬ 

প্চবস্তর ( আর্য্যশ্রতকীন্তিপ্রণীত ) ৪০০১ ৪০১ 

পঞ্চামৃত ১৬৫ 

পঞ্চিক! বা পঞ্জিকা (জিনেন্দ্রকুত কাঁশিকা- 
স্যাস) ৩৯৮ 

পঞ্চীকরণবাপ্তিক ( স্ুরেশ্বরকৃত ) ২১৭ 
পঞ্জিকা ( জিনেন্্রকৃত কাঁশিকান্তাস ) ৩৯৮ 

পঞ্জিকা (ব্রিলোচনকৃত কাতন্ত্রব্যাখ্যা ) ৩৯৮ 

পঞ্জিকা (ভিক্ষু রত্বমতিরুত চান্দরব্যাখ্যা) ৩৯০ 
পঞ্জিকা ( পদ্মনাভকত স্থপদ্মব্যাখ্যা ) ৩৯৯ 

পঞ্জিক৷ (জীবেশ্বরকৃত প্রয়োগরত্রমাঁলা- 
ব্যাথ্যা ) ৩৯৯ 

পঞ্জী (ত্রিলোচনকৃত পঞ্জিকার নামান্তর ) 
২২৬১ ২৫৭১ ২৭১, ২৯৭১৩১৫৩১৯১ ৩৪২১ 

৩৪৫১ ৩৫০) ৩৯৫) ৩৯৮১ ৪১১)৫২৪ 

পশ্তিত বার্তিক (রমানাঁথকৃত কৌমার গ্রন্থ) ৩৯০ 
পতঞ্জলি (মহাঁভাম্মকার) ৪, ১৩১ ১৭১ ২০১ 

২১১২৫) ৩২) ৩৬৯১ ৪৫১৫ ১-৬ 1088810) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

পতঞ্জলিচরিত ( রামভদ্রদীক্ষিতগ্রণীত ) ৩৭৭ 

পদগাঢ় ৫৩ 

পদচন্দ্রিকা ( কৃষ্ণপপ্ডিতরুত ব্যাকরণ ) ৪৫৬ 

পদচন্দ্রিক (অমরকোষের উপর বায়মুকুট 

কৃত টীকা) ১৫৬) ৪১৮১ ৪২২, 

পদমঞ্জরী (হরদত্মিশ্র কৃত কাশিকাব্যাখ্যা) 
৩৮৮১ ৫২১ ৫২৩ 

পদরোহণ (সারঙ্গধরোপাধ্যায়োৎসবকীন্ডি- 

প্রণীত ) 

পদার্থকৌমুদী (অমরকোঁষের উপর নারায়ণ- 
ন্যায়পঞ্চাননরুত টীকা ) ৪২২১ ৪৬০ 

পদার্থনিরূপণ ( রামতর্কবাগীশ কৃত ) 

পদ্মনাভ দত্ত প্রথম ( পৃষোঁদরাদিবৃত্তিকার ) 

৫€৭৩১৫৮৭ 

পদ্মনাঁভ দত্ত--দ্বিতীয় (সুপস্নাদিগ্রণেতা) 
২৮৮১ ৩৬৪১ ৩৭৭১ ৩৯৬১ ৩৯৯১ ৪১০১৪১৩) 

৪8৪৬০ 

৪8০০ 

৪২৮১ ৪৫৫) ৫৩৬১ ৫৭৩) ৫৮৭ 

পদল্মপুরাণ ূ ৪১০ 

পল্মসম্ভব বোধিশেখর প্রমাঁণবাক্যতত্বজ্ঞ 

( নালন্দের অধ্যাপক ) ৪১০ 

পন্নগারি ( গার্গ্যমুনির নামাস্তর ) ৫৩৪, ৫৪২ 

পবটে (7996 এ. শ.-80600: ০ 

96710601901 48169015851) 

৩৯৭ ৪৯৫ 

পরমানন্দ সেন ( কবিকর্ণপূর ) ৪৫৯ 

পরমার্থসার- প্রথম ( আদিশেষকৃত ) 
পরমার্থসার-দ্বিতীয় (অভিনবগুপ্ত কৃত) ৬৮৬ 

পরাশর 

পরাঁশরমাধবীয় ( মাধবাচাধ্যকৃত ) 
পরাশরোপপুরাণ ১১৫১ ২১৯৯ ১৪৯/৩৫ ৭৩৮৬, 

৩৮৮০৪ চি) | 

৪৩৪ 

৩৯৯১ ৪৪০ 

৪৫২ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিত গ্রন্থণরস্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭২১ 

পরিভাষাটীকা ( হরিদীক্ষিতৃত )
 ৩৭৭ 

পরিভাষাপাঠ ( দৌর্গসিংহীয় ) 
৩৭৬ 

পরিভাষাবৃত্তি ( নীলকণ্ঠরৃত ) ও 

পরিভা ষাবৃত্তি ( পদ্মনাভককত ) ধা 

পরিভাষাবৃত্তি ( রামভদ্রকত ) উঃ 
পরিভাষাবৃত্তি ( সীরদেবকৃত )

 ৩৭৪ ৮৭৬-৭ 

পরিভাধার্থসংগ্রহব্যাখ্যা চন্্িকা হি 

পরিভাষাঙ্ত্র (অভিনবশীকটায়নীয়) ৩৭৬ 

পরিভাষাহ্থত্র ( গোয়ীচন্ত্রসংগৃহীত ) ৩৭৭ 

পরিভাষেন্দুশেখর (নাঁগেশীয়) ৩৬৫১৩৭ ৭৪৬১ 

পরিভাষোপস্কার (হরিদীক্ষিতকৃত ) ৩৭৭ 

পরিমল ( অগ্নয়দীক্ষিতরূত বেদান্তগ্রস্থ|ী ২২১ 

পরিশিষ্টপ্রবোধ ( গোপীনাঁথরুত ) ৫৩৮ 

পম্পশাভাস্ত (মহাভাস্তাংশ) ৪) ১৮১ ৩৬১ 

পম্পশাহ্নিক (8) ১৫৫১ ১৭০-১১ ২২১১ ৩৯০ 

পাউল্ টীমে (7901 110010109 ) 

পাঞ্চরাত্র ( হয়শীর্ষ-নারদাদিস্বত ) 
পাণিনি ৯১ ৩৪১ ৩৬) ৬১১ ৮৯-২) ৯৪১ ৯২১ 

১০২১ ১৪০ ১৪৫) ১৬৭১ ১৭৪ (09888110) 

পাণিনি ( গোল্ড্.কা্নগ্রণীত €[১2101])1+ 

নামক নিবন্ধগ্রন্থ ) ২৭১ ৩৭৮) ৪১৬ 

পাণিনি কৰি (পাঁতালবিজয়কৎ বা জান্ববতী- 

বিজয়রুৎ ) ১৪৪-৫১ ১৫৬ ১৫৭, ৪০৩ 

পাঁণিনি হ্ত্রকার-_পাণিনি” নাম দ্রষ্টব্য । 

8৪ ৪, 70০৮ ( ক্ষিতীশচন্দ্ 

চট্টোপাধ্যায়কৃত প্রবন্ধ) 
পাপিনি-তন্ত্বাদ-নক্ষত্রমাল! ( অগ্রয় দীক্ষিত 

কৃত পাণিনীয়গ্রস্থ) ২২১ ৪৫৮ 
পাঁণিনিদর্শন ( সর্ববদর্শনসংগ্রহস্থিত ) ১২ 

৫৩৯ 

১১৮ 

1১81)11)1 

১৫৭ 

পাঁপিনিপরজ (7১০৪৮-8701097)9৩৭)৪৪৮-৬৩ 

পাঁণিনিশিষ্ত ( কৌৎস-ত্রিনয়ন-ব্যাপ্রতৃতি- 

প্রভৃতি ) ৪৪২ 

পাণিনিসম্প্রদায় ১০১ ২০ (1)%39110) 

পাণিনিম্বতি ৪ 

পাণিনীয়গণপাঠি ৪১৪১ ৫১৩১ ৫১৪ 

পাঁিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ ৫৩৭,৫৩৮ 

পাণিনীয় ধাতৃপাঠ ৬০১৪০২৪০৩১৪ ৬১৪১২ 

পাণিনীয় প্রক্রিয়া ৪০২ 

পাঁণিনীয়মতদর্পণ (উদয়চন্ত্রকুতী। ৪০১৪৫ ৬-৭ 

পাঁণিনীয়লিঙ্গামুশীসন ৪১৯১৪২০১৪৫৩ 

পাঁণিনীয় বান্তিককার (বরকুচি কাত্যায়ন) ৪২৩ 

পাণিনীয় ব্যাকরণ ৪৬৮১ ৫০৫ (0)28811)) 

পাঁণিনীয় শিক্ষা (ত্রিনয়নপ্রোক্ত ) ৪৭৪, ৪৮৪ 
পাণিনীয় সর্বাদদিগণ ৫২২ 

পাণিনীয়স্থত্র ১ ৭১১৮১৩৮০১৩৮৩১৩৮৪ (10%991])) 

পাগুবগীতা বা প্রপন্নগীতা 

পাণ্ডিত্যমতদর্পণ (উদয়চন্দ্রকৃত) 

পাওুরঙ্গ বামন কানে (1১, %. 10816) ৪৫৮ 

পাঁতঞ্জল ( যোগশান্ত্র) 
পাতগল ( মহাভাস্য ) ১৫*) ১৫৪ (183811)) 

পাঁতালবিজয় বা জান্ববতীবিজয় ( পাণিনি- 

কবিরৃত) ১৪৪১১৪৫১১৫৫১১৫৬,১৬৯ 

পাত্রকেশরী ( জিনসেনোক্ত বিদ্যানন্দ ) 

পারসীক প্রকাশ ( বেদাঙ্গরায়রুত ) ৪৫৬১৪৫৯ 

১৬৫ 

৪৫৭ 

১১৮১ ১৫৩ 

পারাশরী স্বতি ৩৮৯১ ৪৩৭১ ৫০৪১ ৫১৯ 

পারাশর্ধ্য_-প্রথম ( বেদব্যাস ) ৪৪০ 

পারাশধ্য_দ্বিতীয় (কৌথুম ) ৪৪১ 

পারিজাত (রামহরিপপ্ডিতকৃত ) ৪৫৬ ৪৬২ 

পার্-সারধি মিশ্র ( শাস্রদীপিকাদিরৃৎ ) ১৪২, 
৩২৩১ ৩৫৯ 

পাপিনিপূর্ববজ(:০-7210180)9৩৭-৮১৪৪৩-৮ পালকাপ্য (হস্তি-শিক্ষ] গ্রণেতা) ৩৬৬১৪ 3ৎ 

৯১ 



ৰ২$্ 

পাণুপত দর্শন 

পিঙ্গল ( ছন্দঃস্ত্রকাঁর ) 

পিগ্লাদ (গার্যের গুরু ) ৫৩৪, ৫৪১ 
পুগ্রীক বিদ্যাসাগর (কাতন্ত্র গ্রদীপকার ) 

্ ৩২০১ ৪০৮) ৪৯৫) ৫২৫ 

পুণ্যরাজ (বাক্যপদীয়ের টীকাঁকার ) 

পুরন্দর ( এন্দুপ্রবস্তা ইন্দ্র ) 

পুরাণ ২৫১ ২৬১ ২৭ ৪৩৮ ()0898110) 

পুরুষকার (কৃষ্ণলীলাশুককৃত দৈব ব্যাখ্যা) 
৪০৫১ ৪০৮-১ ০১৪ ১৩ 

পুরুষোত্তমদেব (ভাষাবৃত্তিকৎ) ৩৭৭১ ৪১২, 
৪১৮) ৪৫৩১ ৪৫৫১ ৪৯৭, ৫২৪১ ৫২৬ 

পুরুষোত্তম বিষ্যাবাগীশ বা পুরুষোত্তম 
( প্রয়োগরত্বমালাকার ) ১৫৯) ১৬৮ 
১৯৩ ১৭৯৫১ ১৯৮১ ২০৪১ ২২৭) ২৭৭) 

১১৮ 

৬৫১ ৫১৫) ৫৪১ 

৫২৯ 

৪8৪৩ 

৩৬৬, ৩৯৬, ৪৫২, ৪৫৫১ ৪৭৭, ৫ ৭৩১৫৮৭ 

পু্ধরসাদি ( পৌক্ষরসাঁদি মুনি ) ৪৪০ 
পুষ্পদন্ত ( মহিয়ঃস্তোত্রকৎ ) ১৫০১ ৫১৩১ ৬৬৪ 

পৃজ্যপাদ ( দেবনন্দী ) ৪০৯১ ৪২২ 

পুর্ণচন্ত্র ( টান্দ্রপারায়ণকৃৎ ) ৪০৭, ৪০৯, ৪১১ 

গৃথিবীশ্বর ( সর্ববলক্ষণাঁকৎ) ৪১৭-২০, ৪২৪ 

পেরুস্থরি (ওণাঁদিকপদার্ণবকৃৎ) ৫৬৯ 

পৈঙ্গলোপনিষৎ ৩২ 

পৌফরসাদায়ন ( পৌষ্ষরসাঁদির পুত্র) ৪৪৬ 
পৌদ্ধরসাদি (শাবিক মুনি) ৪৪০৪৪৪১৪৪৫-৭ 

প্রকরণ গ্রন্থ ৪০০ 

প্রকরণপঞ্চিকা (শালিকনাথকৃত ) ৫৮২ 

প্রকাশিক! ( রলরামাচ্জরুত ) ৫৫৮ 

প্রকীর্থ ঝা প্রকীর্ণকাঁড ( ভর্তৃহরিকত 
বাক্যপদীয়াংশ ) 

প্রকীপগপ্রকাশ (হেলারাজকত বাক্যপদীয়াংশ- 

ব্যখ্যা) ২৫৬) ২৪৮) ২৬৪) ২৬৫১ ২৮১ 

৩৩৫) ৪০৯১ ৪৩১ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

্রক্রিয়াকৌ মুদ্দী ( রামচন্ত্রকূত পাঁণিনীয় 
প্রক্তিয়াগ্রন্থ) ৪০৯, ৪২০, ৪৫৮১৪৯৬ 

প্রক্রিয়া গ্রন্থ 

্রক্রিয়াগ্রকাঁশ ( শেষরুষ্ণপণ্ডিতকৃত ) ৪£৮ 

প্রক্রিয়াপ্রসাদ বা প্রসাদ ( বিট্ঠলস্বামিকৃত 
প্রক্রিয়াকৌমুদী টাকা ) ৪৫৭১ ৪৯৬ 

প্রক্রিয়া রত্বমণি ( ধনেশ্বরকৃত ) 

প্রক্রিয়ার্ণৰ ( মদনপঞ্চাননকৃত ) ৪৫৭১ ৪৬২ 

্রক্রিয়াসর্ধবস্ব ( নারাঁয়ণভ্ট্রকৃত ) ৫৭১১ ৫৭৪, 

৫৭৮১ ৫৮১-৮৩) ৫৮৫ 

প্রজ্ঞানন্দ সরম্বত্তী ( বেদান্তদর্শনের ইতিহাঁস- 
গ্রণেতা ) 

প্রত্যাহার স্থত্র বা শিবস্থত্র ৪৭৫১ ৪৭৯-৮৪, 

৪৮৩-৪ (1)898101) 

প্রথম ব্যাঁড়ি (শৌনকশিস্ত এবং বিকৃতিবল্লী- 

কত প্রাচীন খষি ) ৪৪১, ৫২৫-৩১) ৫৩৬ 

প্রদীপ ( কৈয়টাচার্ধ্যকৃত মহাভাস্টাকা ) 

১৩৩১ ২২২-৩৯ ২৬৪১ ৩৯১) ৩৯৯১ ৪৪৩১ 

৪৫৬-৭ 

৫১৪ 

৪১৪১ ৪৪৭) ৪৭৫) ৪৯২) ৫০৪) ৫২১,৫২৩ 

প্রদীপকলিকা ( ভীমসেন কৃত ) 

প্রদ্দীপকার ( কৈয়টাচা্য ) 

গ্রপঞ্চসাঁর ( শঙ্করাচার্ধযকৃত ) 

প্রপন্নগীতা! বা পাগুবগীতা ৫৮) ১৬৫ 

প্রবোধচন্জ্রিকা ( বিজ্জলভৃপতিরূত ব্যাকরণ ) 
৪৫৬, ৪৬, 

প্রবোধপ্রকাঁশ (বলরামকত ব্যাকরগ)৪৫ ৭১৪৬২ 

প্রভা ( শবকৌস্ত্রভের টীকা ) ৪৬২ 

প্রভাকর ( গুরু ) | 

গ্রভাঁচন্ত্র-_প্রথম (চন্দ্রোদয়গ্রণেতা) ৪৪৯-৫, 

গ্রভাচন্্র-_দ্বিতীয় (জৈন ব্যাকরগ' গ্রণেতা)৪৪৮ 

প্রভাচন্জ- তৃতীয় (প্রমেয়কমলসার্তগফুৎ) ৪£* 

৪০২১ ৪০৬ 

€০৫ 

১০৭ 

১০৩ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহা সস্থিত ্ রনথ-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা 

প্রভাচন্ত্র- চতুর্থ (অমোধঘবৃত্তির উপর 
“শাঁকটায়নন্যাঁস প্রণেতা ) ৩৯৮১ ৪৫5 

গ্রভাচন্দ্র-_পঞ্চম (প্রভাঁবকচরিত প্রণেতা) ৪৫২ 

প্রভাবকচরিত ( গ্রভাঁচন্ত্রকৃত জৈনগ্রন্থ| ৪৫২ 

প্রভাঁবলী ( শ্তৃভট্গ্রণীত ) ১১৫১১১৭-৮১১৬৫ 

প্রমাঁণবার্তিকাঁলঙ্কার ( যমারিগ্রণীত ) 

প্রমাঁণসমুচ্চয় ( দ্িউনাগকৃত ) 

গ্রমেয়কমলমার্ভগড ( পরীক্ষামুখস্থত্রের উপর 

গ্রভাচন্ত্রীয় ব্যাখ্যা ) ৪৫০ 

প্রমোঁদজননী ( রামতর্কবাগীশরুত মুগ্ধবোধ- 

টীকা ) ২৩১১৩*৭১৩২৯১৩৮৫১৩৯৩১৩৯৯) 

৪8৫৪ 

৩৯৭ 

৪৫২১ ৪৯৮ (1)5883111)) 

প্রয়োগরত্ব ( নারাঁয়ণভট্্কৃত ) 

প্রয়োগরত্বমালা (পুরুযোত্তমবিষ্যাবাগীশ- 
কৃত ব্যাকরণ) ১৬৮১ ১৯৩-৫১ ১৯৮-৯১-- 

২০-৫) ৩৫৪-৭ ([)89917) 

গ্রয়োগরত্বমালাপঞ্জিকা ( জীবেশ্বরকৃত ) ৩৯৯ 

১৩১১ ১৪৬ 

প্রয়োগোমুখী ( ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত ) ৪* 
গ্রবচনভাগ্ত ( বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ) ২৯৭ 
প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ (ভৃতিবলি-প্রণীত ) ৪৪৯ 
প্রশ্নোত্বরমালা ( অমোঘবর্ষকৃত ) ৫৯১ 

প্রশ্নোপনিষৎ ৫৪১ 
প্রসাদ অর্থাৎ প্রক্রিয়াগ্রসাদ (প্রক্রিয়াকৌমুদীর 

উপর বিট্ঠলম্বামিকৃতটাকা ) ৪৫৭ 
প্রসিদ্পদবোধ (ভরতমল্লিককৃত) ৪৬১ 

প্রাকৃতপ্রকাশকাঁর ( বররুচি ) ৪১৬) ৪২২-৩ 
প্রাতিপর্দিকপাঠ বাঁ গণপাঠ ৪০২১ ৪১৪-৫, 

৫২২ (0988110) 

প্রায়শ্চিত্তবিবেক ( শুলপাণিরুত ) ৭৫ 
প্রোটমনোরমা ( ভট্টোজিরুত) ৩৯৮? ৪০২, 

৫০৪ (08891) 

৬১৬০ 

ফণিভাস্ত ( পাতঞ্্স মহাভাস্্ ) ২২ এবং 
'পতঞ্জলি' নাম ও মহাভাগ্ত শব দ্রষ্টব্য 

ফাইলে! ( নিয়োপ্লেটোনিকসম্প্রদায় 
প্রবর্তক ) 

ফাডেগন্ ( 77010001) 13.) 8৭৪ 

ফিট্প্রকরণ ( সিদ্ধান্তকৌমুদীর অন্তর্গত ) ৪* 
ফিটু্বত্রকাঁর ( শীস্তনবাচার্ধা ) ৪২১ 

ব্লরাম পঞ্চানন (গ্রবোধগ্রকাঁশকৃৎ) ৪৫৭১৪৬২ 

বহীনর বা বিহীনর (অর্থাৎ কুরুবংশীয়রাজা 

১১১ 

নরবাহনবোধি) ৪৪২ 

বাণভট্ট ( কাঁদস্বরীগ্রণেত! ) ৫১৩ 

বাদরায়ণ বা বাদরায়ণস্থত্র ২২) ৫০৪ 

বাঁলকবোধ ( নরহরিকৃত ) ৪৫৬) ৪৬১ 

বালক্রীড়া (যাজ্ঞবন্কস্থৃতির ব্যাখ্যা) ৫৩৫ 

বাঁলখিল্য ( ম্বতিকাঁর ) ১১৮ 

বালগঙ্গাধর তিলক (প্রাত্বিক পণ্ডিত) ৪৩৮ 

বালতোধিণী ( হরিনামামৃত-ব্যাকরণের 

উপর হরেকৃষ্ণচাধ্যরূত টাকা) 

বালবোধিনী ( কাশ্মীরকজগন্ধরভট্টকৃত 
কলাপটাকা ) 

বাঁলমনোরমা (বাসদেবদীক্ষিতরুত সিদ্ধান্ত- 

কৌমুদীব্যাখ্যা ) ৬৭) ২১৮) ২৬৩) ২৮২ 
২৯২১ ৪৮০১ ৫০৩-৪১ ৫৩৮ (1)8817)) 

বালশিক্ষা (সংগ্রামসিংহীয় ব্যাকরণ) ৪৫৭,৪৬৩ 

বালাববোধন ( সিংহলদেশীয়কাশ্তপরূত 

ব্যাকরণ) ৪০০১৪ ০৭১৪৫৫০৬৩১৫ ০৭-৮ 

বাস্কলি ভারদ্বাজ ( বৈয়াকরণমুনি) 

৫৩২-৪) ৫৪১-২ 

৩৯৯ 

৩৯৭ 

বিহীনর বা বহীনর ( অর্থাৎ কুরুবংশীয়রাজা 

নরবাহনবোধি ) ৪8৪২ 

বুদ্ধ (শাক্যমুনি ) "৪৪২ 



ণ২৪ 

বুদ্ধিসাগর বা রবিলাগর (পঞ্চগ্রস্থী বা 
শব্দলক্্লক্ষণনাঁমক বুদ্ধিসাগরীয় ব্যাকরণ 

প্রণেতা ) ৪২৭) 8৫২ 

'বুদ্ধিসাগরীয় লিঙ্গান্ুশীসন ৪২৭১ ৪৫২ 

বুদ্ধিলাগর-ব্যাকরণ ।বুদ্ধিসাঁগরকৃত পঞ্চগ্রস্থী 
বা শবলক্্লক্ষণ ব্যাকরণ ) ৪২৭১৪৫২ 

হি ্ ৪৫৩ 

বৃহতসংহিতা ( বরাহমিহিরকত ) ৪৯৮ 

জদাহযাক ২৬, ১০৫১ ১১০১ ৪৭১১ ৫১৯১ 

৫৩৩, ৫৪১১ ৫৫৫) ৫৫৮ 

বৃহদারণ্যক বার্িক ( সুবেশ্বরাচাধ্যকৃত ) ৫৫৮ 

'বৃহদ্দেবতা (শৌনকীয় ) ' ১১৪ ১২২, ৪৯৬, 

8777 ৫০১১ ৫৩২) ৫৩৬) ৫৪১ 

বৃহন্দেবতা ( কাঁথকীয় ) ৪৯৬ 

বৃহষর্মপুরাণ ১২৯ 

বৃহদ্যম ( শ্বৃতিকাঁর ) ১১৭ 
ৃহদ্বকগ ( দীনেশসেনরুত ) ৪০৮; ৪১২১ ৪২৪. 

বহুত (হেমচ্্র কৃত) ৩৯৬ ৪৯৫ 

'বৃহ্দবৃত্তিচুণ্টিকা ( উদয়সৌভাগ্য- -ননসন্দর- 
- জিনসাগররুত ) ৩৯৯, 

নৃহক্ন্যাস. ( হেমচন্দ্র্থরিকৃত ) ৩৯৮,৪২০১৪২৬, 

৪৫২% ৪৫৩, ৪৫৭১ ৪৯৫ 

ৃহন্ন্থ (স্বৃতিকার ) 
বৃহনুধবোধ ( কৃষ্ণনাথস্ায়পঞ্চাননকৃত 
 ১মসংগ্রহ্গ্রস্থ) ৩৯৪ 

'বৃছস্পতি (দেবগুরু ) ৫২১৪৪৩,৪৮৮-৯১৫৩৪ 

বৃম্পতি ( মঙজদ্র্া ) 
বৃহস্পতি (শ্বতিকার), ৩৮১ ১২৮ 

(বৃহস্পতি মহিন্ত রায়মুকুট (অমরকোষের 
: - *পদচন্ত্রিকা” টীকাপ্রণেতা) ১৩৬ ৪১৮-২২ |. 

১৯৯৭ | 

১২২ 1 - 

.ভট্টভারদ্বাজ € ভষ্টদীপ্রত্বামী ৃ 
ভ্ভম্বরমিএ (কুদ্রাধ্যায়াদির ভাস্তকার) ৪*৯, 

-ব্যাকরণদর্শনের ইত্তিহাস 

বৈহীনরি (দগুপাণিঃনামক কুরুবংণীয়রাজ! ) 
৪৩৮ ৪৪২ 

বোধায়ন ১১৮) ১৩১ 

বোধিন্তাঁস ( ধর্মঘোষপ্রণীত ) ৩৯৭-৮ 

বোধিশেখর প্রমাণবাক্যতত্বজ্ঞ ( পদ্মসম্তব) 

৪ ০৯-১০ 

বোধিসত্ব ( শাস্তরক্ষিত ) ৪১০ 

বোঁপদেবগোস্বামী (মুগ্ধবোধারদিগ্রণেতা ) 

১৩৯,১৭৫১২২১-২২১৩১৪ (0588110) 

বৌদ্ধসম্পরদায় 
ব্রহ্ষরাঁত ( বৈশম্পায়নের ভগিনীপতি এবং 

যাঁজ্ঞবহ্থ্যের পিতা ) 

ব্রহ্গবিনপনিষৎ 

বঙ্গ 

৪৯৩ 

৪৪০ 

১১১১৫১১২৫ 

১৩,১৭)২২ ১৪৫০৩-৪ 

ব্রঙ্গা ( প্রজাপতি ) ৪৪৩১৪৮৮১৫৩3 (75881])) 

রহ্ধাগুপুরাণ 
ব্র্গানন্মসরস্বতী ( চিত্প্রভারুৎ ) 

২৯,৫৩২-৩৬১ ৫৪২ 

৩৭৮ 

্রহ্মানন্দসরত্বতী (“রত্বমহোদধি' এবং 

“রত্বাকর? ব্যাকরণ প্রণেতা ) 

ক্রণোলিবিশ, ৩৭৮, ৩৯১১ ৩৯৪-৬, 

৪৫৬) ৪৬০ 

৪০৯) 

৪১৬১ ৪৫১১ ৫০৮ 

ভট্টগোবিন্দস্থরি ( বিনায়কভট্রের পিতা ) ৪৬২ 

ভটদীপ্তম্বামী ( পৃথিবীশ্বরের পিতা ভষ্র- 
ভারঘাজ ) ৪২৪ 

ভট্টপাদ (তন্ত্রবার্তিকাদিকাঁর কুমারিল ) ৩৭, 
.:৪২১৪৯,৫৪ ৫৬৭৭১১৭৪১১৪ ৭৪৩৮৬ 

ভট্টবিনায়ক-ব! বিনায়কভট্ট ( “ভাবসিংহ- 

প্রক্রিয়া"গ্রণেতা ) ৪৫৭)৪৬২ 

৪২৪ 

৪১৪১ ৪০৪১ ৪৯৯১ ৪১৪ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্থিতগর্থ-গরন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠ ৭২৫ 

তট্টশালি বা! ভট্শালী (প্রতিহাদিক প্ডিত)৫৯১| ভাগবৃত্তি ( বিমলমতিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তি).. 

ভট্টমল্প ( আখ্যাতচন্দ্রিকাকুৎ ) 
ভট্টিকাঁব্য (ভর্তৃহরিকৃত) ১৮০১ ৩৮১১ ৫২৫ 

তট্টোজিদীক্ষিত ( সিদ্ধান্তকৌ মুদীপ্রণেতা ) ১৮, 

৪১১৫ ৭১৬১১১৩৩১,১৮৪-৬ (0239111) 

তক্টোৎপল (বৃহৎসংহিতার টীকাঁকৃৎ) ৪২*৪৫৩ 

৪০০-১৪ 

ভদ্রগোমী (চন্দ্রগৌমীর নামান্তর ) ৪১৭ 

ভদ্রবাহুস্থরি (জনৈক উপাঙ্গী) ৪৪৯,৪৫২ 

ভদ্রেশ্বরস্থরি ( দীপকব্যাকরণপ্রণেতা ) ৪৪৮) 

৪£১-২ (10899110) 

ভরতমল্লিক ১৩৬১ ২৪৭১ ২৭৬, ২৮৪১ ২৯৭-৮ 

৩২৩) ৪২২১ ৪৫৬১ ৪৬১ 

ভরতমুনি (নাট্যশীস্ত্রকাঁর) 

ভরতার্ণব ( নন্দিকেশ্বর প্রণীত ) 

ভর্তৃহরি-_বর্ষীয়ান্ (যশোধর্ঘদেব বিক্রমাদিত্যের 

ভ্রাতা এবং নীতিশতকাদি প্রণেতা 

রাজা) 

ভর্তৃহরি _কনীয়ান্ (বাঁকপদীয়াদিকার)৫,১১, 
১৪১১৮১২০১২১১৩৯,১৬৩,১৬৮১ (79258110) 

ভরদ্বাজ (ইন্দ্রশিষ্ত এবং এন্দর প্রচারক ) 

৪৩৮, ৪৪৩১ ৪৮৮১ ৪৯৬১ ৫০৮১ ৫৩৪ 

১৫৩ 

৪৬৫ 

৪8৫৪ 

ভল্লট ( ভল্লটশতকপ্রণেতা৷ ) ৪০৯ 

ভবদাম আচাধ্য (মীমাংসক ) ৩৫, 

ভবদেব মিশ্র (ভৈরবমিশ্রের পিতা) ৪২১ 

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (কারকচক্রার্দিকৎ ) 

| ২৬০১ ২৮৬১ ২৯৫১ ৪০০ (0889171) 

ভবানন্দী ( ভবানন্দকৃত গ্রন্থ ) ১৯৭ 

ভবিদ্যপুরাণ ৩৫৪, ৪০২১ ৪৬৭, ৪৮৪১ ৪৮৭ 

ভাগবত ( বিষুণভাগবত ) ১১ ২৯ ১৩৬ 

ভাঁগবিত্তি ( প্রাচীন খধি ) ৪৪১ 

১৭৯) ২১৮১ ৩৭৪) ৩৯৪5 ৪৬৬ (1298117)) 

ভাগুর বা ভগুর (ভাগুরি মুনির পিতা! ) ৫১ 

ভাগুরি ( প্রাচীন বৈয়াকরণ মুনি ) 

২৪৮১ ৩৫১১ ৪৩৮১ ৪৪৩, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০০ 

ভাঁগুরী (ভাগ্ুরিমুনির ভগিনী) ২২৮? ৪৯৬: 

২২৭-৮, 

| ৪৯৮১ ৫০১ 

ভাঁগুরীয় ব্যাকরণ ( ভীগুরিমুনিস্বৃত) - 

৪৯ ৩-৫ ০০ 

ভাঁট্রচিস্তামণি ( বাঞ্ছেশ্বর য্ববিরচিত ) 

৪১১ ৫৪১ ১২9 ১২৮ 

ভাটুদীপিকা ( খগডদেব কৃত ) ১১৬
১ ১৬৫,৩৩৯ 

৩৮, 

তাঁগারকর রিপোর্ট 9১৮ 

ভাঁনুজিদীক্ষিত ( “রামাশ্রমী? প্রণেত। ) ৪২২ 

ভামতী ( বাঁচম্পতি মিশ্রকৃত শীরীরকভা স্য- 

টাক!) ১৩, ৩৫৭১৫০৩১ ৫১২-৪ 

ভামহ ( কাব্যালঙ্কার-গ্রণেতা ) ৪২৫ 

ভাঁরতাঁচাধ্য (ভাগবতাঁচা্য মোমপাদ ) ৪৬৬ 

ভাঁরদাঁজ (প্রাচীন বৈয়াকরণ) ৪৩৮১৪৪০১৫৩৪ 

ভারদ্বাজ সত্যবাহ ( বৈদান্তিক খষি ) 

ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ ( ভারদ্বাজস্বৃত ) 

ভাঁরবি (কিরাতীজ্জুনীয় প্রণেতা) ২৮,৫৯১,৬৬৮ 

ভার্গব (ম্বতিকার) 

ভার্গব (গৃত্সমদ ) ৪৪০ 

ভাঁবশর্দমা (কাতন্ত্রে পরিভাষাবুত্তিকৎ) ৩৬৪১৩৭৬ 

ভাঁবসিংহ ( মেদিনীরাট্ পুত্র ) ৪৬২ 

ভাবনিংহপ্রক্তিয়া (ভট্টবিনায়ককৃত) ৪৫৭১৪৬২ 

ভাষাপরিচ্ছেদ (বিশ্বনাথরুত) ১০১১১৭৮১৩২৯ 

ভাঁষাবৃত্তি বা লঘুবৃত্তি ( পুরুযোত্তমদেবকৃত ) 

৩৯৪, ৪৪৪১ ৪৫১) ৪৫৩১ ৪৭৭ ৪৯৭ 

ভীষাবৃত্তি টিগ্নণকাঁর (শ্রীশচন্ত্র চক্রবর্তী ) ৪৪৪ 

৫৩৪ 

৫৩৪ 

১১৮১ ৪৪০১ ৫০৮ 



৭২৬ 
ভাষাবৃদ্যর্থবিবৃতি ( স্যট্িধর চক্রবত্তিকূত ) 

১৫৬১ ৪৯৭ 

ভাস্তকার (মহাভায্বকাঁর পতঞ্জলি) ২২২১৩৯২) 

২৪১১ ৩০৩ ৩১৫১ ৪০৭) ৪৩৪১ ৫১৬ 

ভায়কার ( শবরম্বামী ) ২৩১ ২১৯ ২২০১৪০৬ 

ভাষ্তকার (যোগভাস্তকার ব্যাসদেব) ৫১৬ 

ভাস্তকার ( নিরুক্তভাস্তকার যাস্ক ) ৪৯৬ 

ভাস্তকার ( মন্থভাস্তকার মেধাতিথি) ৪৯০ 

ভাস্বকার (সারম্বতভাস্তকাঁর কাশীনাথ 

বি্ানিবাস ) ৪৫৮) ৪৯৫ 

ভাঁয়্কার ( বেদভাম্তকার উবটাচারধ্য ) ১৬৭ 

ভাস্তকার (বেদভাস্তকাঁর সায়ণাচা্য ) ৪৮৯ 

ভায্কাঁর ( গন্ধহন্তিমহাভাম্তকার 

উমাস্বাতি*) ৪০৫ 

ভাষ্তকার ( বেদভাস্তকাঁর মহীধরাঁচার্য্য ) ৯৮ 

ভাস্তকার ( কৌধীতকিব্রা্ষণভায়কার 

বিনায়কভট্র ) ৪৬২ 

ভাস্তদীপিকা ( ভর্তৃহরিগ্রণীত মহাঁতায়- 

ব্যাখ্যা ) “8০৩ 

ভায়গ্রদীপ ( কৈয়টাচার্য্য প্রণীত ) ৩৯২১৪১৫ 

ভাস্কররাঁয় দীক্ষিত ( শব্ধকৌন্তভদুষণাদি- 

গ্রণেতা ) | 

ভাঙ্করাচাধ্য ( সিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রণেতা ) 

৪৬১ 

- 
১৫৩১ ৪৩৫ 

ভিক্ষুমথত্র ( কর্ন্দস্থত ) ৫৪২১৫০৪ 

ভিন্টারনিট্স্ ( ঘা 11)6600162 ) ৪২৪ 

ভিন্সেন্ট-শ্মিথ, ( ড্ব10০০০৮ ৭0016) ) ৫১২-৩ 

তীমসেন ( কুরুবংশীয় ) 
নম 

ভীমসেন বা ভীমসেনাচাধ্য (পাঁণিনীয়ধাতু- 

পাঠিব্যাধ্যাতা ) ৪ ৩৩১৪ ০ ৫-৮১৪ ১০ 

* কেছ ফেছ ইহাকে গদ্ধহস্তিমহাতাক্টকার বলেন 

ভীমসেনীয় ধাতুপাঠ ৪৩) ৪৩৭ 

ভীমাচাধ্য বা ভীমসেনাচাধ্য বা ভীমসেন 

( প্রদীপ কলিকাদিপ্রণেত। ) ৪০২ 

ভৃতবিষ্ভাতন্তর ১২০ 

ভূতি ( তাত্যাশাস্ত্রিকৃত ) ৩৭৮ 

ভূতিবলি ( জৈনব্যাঁকরণরৃৎ ) ৪৪২,৪৪৮১৪৪৯ 
ভূষণকারিকা (ভট্টোজিকৃত) ২৭৩-৪১১৯১১৪০০ 

ভৃগু (প্রাচীন খষি) ৫২০ 
ভৈমী বৃত্তি (ভীমসেনকত পাঁণিনীয়ধাতুপাঠ- 

ব্যাখ্যা! ) ৪০৮ 

ভৈরবমিশ্র ( পরিভাষেন্দুশেখরীয় ভৈরবী, 
ব্যাখ্যাকৎ ) ৩৭৭১ ৪২১ 

ভোগীন্ত্র (প্রাচীন কোষকার ) ৪৯৮,৫৩০ 

তোজ বা ভোজদেব বা ভোজরাজ (পরমার- 

বংশীয় ধারাধিপতি এবং রাজমার্তও- 

সরম্বতী কঠাভরণাদিগ্রণেতা ) 
২৪৮১২৪১১২৪৪) ২৮৪) ৩১৪১ ৩৫৪১ ৩৭০১ 

১৫৪) 

৩৭২১ ৩৭৫-৬১ ৪০৯) ৪৩৭১ ৪৫৫) ৫১২) 

৫১২) ৫৭১১ ৫৮৫ 

ভোজ বা মিহিরভোজ ( মিহিরপরিহার- 

বংশীয় কান্যকুজাধিপতি এবং রাঁজ- 
বাত্িকাদিগ্রণেতা ) ৫১২-১৪ 

ভোজব্যাকরণ ( বিনয়সুন্দরকৃত ) ৪৫৭) ৪৬২ 

ভৌমিক বা জান্ৃবীচরণ ভৌমিক ৫১১ 

মঙ্খ ( অনেকার্থকোশ প্রণেতা ) ৪৯৮ 

মঙ্গরস ( চিস্তামণিপ্রদীপপ্রণেতা ) ৩৯৯ 

মঙ্গল (প্রাচীন কোষকার ) ৪৭৮ 

মজুমদার (4900৮ ০ [100৮ 
ঢ1860:5 ) ৪৪৫ 

মঞ্জুঘোষখড্জী ( তিব্বতীয় ভাষায় কলাপধাতু- 

সুত্রের অনগুবাদকৃৎ ) হর 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিছাস"স্মিত গ্র্থ-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭২৭ 
মঞ্জষা ( নাগেশভট্টকৃত) ২৫৫) ২৫৮, ২৭৩) 

৩০৪) ৩১২; ৩২৪) ৩২৭) ৪০০ 

মঞ্জষা (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
পত্রিকাবিশেষ ) 

মণিক ( কারকখণনাপদিকৃৎ ) ৪০০ ৪১৪ 

মগিগ্রকাঁশিকা (অজিত সেনাঁচার্য্যকৃত) 

মণ্ডনাচা্য (বাহড়ের পুত্র, কনকগ্রত 

দেবেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খর্তরগগ্ছথীয় 
সঙ্ঘপতি, মাঁলবেন্তরের প্রধানমন্ত্রী এবং 

সারম্বতমণ্ডন-উপসর্গমগন-কবিকল্পদ্রম- 

বন্ধ দৌর্গাটিগ্ননীগ্রণেতা ) ৪১৪, [২৯৩ 
এবং ৬৬৭)]৫২৫১৬৬৭ 

৩৭৬ 

৩৯৯ 

মতস্যপুরাঁণ ৫০৪১ ৫২০ 

মথুরানাথ তর্কবাগীশ ( মাথুরী-গ্রণেতা ) ২৯৫ 
মথুরেশ বিগ্ভালঙ্কার (সারন্ুন্রী-গ্রণেতা) ৪২২ 
মদন পঞ্চানন (প্রক্রিয়া রব-প্রণেতা) ৪৫৭,৪৬২ 

মদনপারিজাত ( বিশ্বেশ্বরপত্ডিতকৃত ) 

মধুহ্দন সরশ্বতী ( অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রণেতা৷ ) 
১২১৪) ৪৬০১ ৪৬৮ (19917) 

মনিয়ার উইলিয়ম্দ্ (10016 ৬/1]18173) 

১৪৮) ৫০৯১ ৫২৯১ ৫৩৯) ৫৭৬ 

মন্থ বা মন্ুনংহিতা৷ _৪৫) ৬৩১ ৬৬) ৬৮) ৭১ 

৮৫-৬১ ৮৮) ৮৯) ৯২) ৯৫) ১২৪, ১৩০) 

৪৫২ 

১৩৬) ৩০১১ ৪১২ 

মন্থভাম্তকার (মেধাতিথি) ৮৬) ৮৯-৯০) 

১৩০) ৪৯০ 

মনোরমা ( রমানাথকৃত দৌর্গধাতুপাঠ 

ব্যাথ্যা ) ৩৪৬১৩৪৯১৪ *৭১৪০৯১৪১১১৪১২ 

মন্ত্রভাষ্ত (সায়ণাচার্য্যকত কৃষ্ণবূর্বেদীয় 

তায়) ৫৫৮ 

মন্থাদেব (দোষোদ্ধারগ্রণেতা) না 

মলয়গিরি (মুষ্িমত্রকৎ) ৩৯৬,৪৫৫-৫৬১৫৩৫)৫ ৭১ 

মল্লিনাথ- প্রথম (স্তাসোন্দোত প্রণেতা) ৩৯৮ 

মল্লিনাথ_-দ্বিতীয় অর্থাৎ কোলা চপ মল্লিনাথ 

(যটুকাব্যের টাকাঁকার) ২১৩৯৮ 

মন্করী বৃত্তিকার ( অন্ুভৃতিত্বরূপাঁচারধ্য ) ৪০৪ 
মহানাটক ( হনৃমগ্রণীত ) ৩০২ 

মহানির্বা ণতন্ত্ ১১৯ 

মহান্তাস বা ক্ষপণক ন্যাস (দেবনন্দিকৃত) ৩৯৭ 

মহাপুরাণটিপ্ননী ( প্রভাচন্ত্রকৃত ) ৪৫৪ 

মহাগ্রত ( শ্ীশ্রীচৈতন্তদের ) ৪৫৯ 

মহাভাগবতপুরাণ ১৬২ 

মহাভারত ২৫)২৭)৬৫)৮০১১০৪)১১৮)৪ ০৪) 

৪৩৮১৪৬৭১৪৯২১৫০ ০১৫ ১৫-৬১৫ ১৯০২০ 

মহাঁভাম্ত (উপবর্ষককৃত মীমাংসাগ্রস্থ) ৩৮৮,৩৮৯ 

মহাঁভাম্ত (দেবনন্দিকূত জৈনেন্ত্রীয়ব্যাথ্যা) ২৮৮ 

মহাভাম্ত বা গন্ধহস্তিমহাঁভা্য (উমাস্বাতিকৃত 

তত্বার্থাধিগমস্থত্রভাস্) 

মহাঁভাস্ত (গতগ্রলিস্থত পাঁণিনীয়ন্থত্রবার্তিক- 

ব্যাখ্যা ) ৯১ ১৩) ১৮)২ ০২৫১৪১১৬৬৬৮) 

৩৮৮ 

৭১-২১৮৫১১৩-১১৫৪,১৬৫ ([078517) ) 

মহাভাষ্বকাঁর-_গ্রথম ( মীমাংসকসম্প্রদায়ে 
ভগবান্ উপবর্ষ ) ৩৮৮)৩৮৯ 

মহাভাম্তকার বা 'ফণিভায়কার-_দ্বিতীয় 

(পাণিনিসম্প্রদায়ে ভগবান্ পতঙঞ্জলি) ৯১১৩, 
২৩১৩৮০৩৮৯১৫ ১৭ (108811)) 

মহাভাম্তকাঁর বা গন্ধহত্তি মহাতাস্তকাঁর__ 

তৃতীয় ( জৈনসম্প্রদায়ে তবার্থধিগমনূত্র- 

তাস্তকার উমান্বাতি ) ৪৯৫ 
মহাভাগ্তকাঁর-চতুর্থ ( জৈনসম্জ্রদায়ে 



+৮ 
'উনেন্্ীয়ভাত্ুরৎ পৃজাপাদ দেবনন্দী)৩৮৮ | মাঁধবীয় ধাতুবৃত্তি (সায়ণাচাধ্যকৃত পাণিনীয় 

মহাবীর বর্ধমান ( তীর্ঘংকর এবং জৈনমতে 

_ জৈনেন্দ্প্বন্তা ) 

মহাবৃত্তি_গ্রথম (পাণিনি ব্যাকরণের উপর 

'জয়াদিত্যবামনগ্রণীত কাঁশিকা ) 

মহাবৃত্তি-দ্বিতীয় ( অভয়নন্দিকৃত 

-. -জৈনেন্ত্রীয়ব্যাখ্যা ) 

মহাবৃত্তিকার-_-অভয়নন্দী 

মহিমভট্ট (ব্যক্তিবিবেকরুৎ ) ১৪২১ ১৪৯,৪৮৫ 

মহিয়ঃস্তোত্র ( পুষ্পদস্তরৃত ) ৫১৩ 

মহীধরাঁচার্য ( বেদভাম্তকৎ) 

মহেন্দ্রপাল (মহারাজ মিহিরভোজের পুত্র 

এবং রাজশেখবের শিল্ু) 

মহেশ ( ধাতুমালা প্রণেতা! ) 
মহেশ্বর বৈচ্য ( বিশ্বপ্রকাশরুৎ ) 
মাঘ ( শিশুপালবধ-প্রণেতা ) 

৪৪২১ ৪৯৩ 

৩৯৬ 

৩২০০২৩২৬৩৯৬ 
৩২৩০১ 

৭৮ 

৫১৪ 

৪১২। ৪৩৮ 

৪৫০১ ৪৯৮ 

৪২৪১ ৫১৬১ 

৫১৯১ ৫৭৪-৫ 

মারা ( মাসির বৃত্িকার ) 
১৮৬, ৮০০ 

৩০৮৩ মাণিক্যদেব ( পঞ্চপাীকৎ ) 

মাওুকেয় (প্রাচীন খষি ) 

0৬ বা মাধুরীবৃত্তি ( সম্ভবতঃ 

_ কুণিবৃত্ি ) ৃ 
মাধব (অমরের মাধবীয় টীকা গ্রণেতা ) ৫৮২ 

মাধবকৃষ্ণ শর (গ্রাত্বিক পণ্ডিত) . ৫৭৮ 

'মাঁধব্ভট্ট (কৌধীতকিত্রাঙ্গণভাস্তগ্রণেতা) ৪৬২ 

দাধবাচার ( রবদর্শন- সংগ্রহকাঁর ) ১২, ১৬৪ 
১৬৮) ১৭১১ ৩৬৬ 

মীধবীয় টীকা ( অমরকোষের উপর মাঁধব- 

প্রণীত টকা). 

৪8৪১ 

৩৯১ 

; €&৮২ই 

ধাতুগ্রন্থ ) ৬১,৩৭৭১৩৯৭১৪০২১৪৪৪১৪৯৭, 

ৃ £&০৭17৮9 ৫৮২ 

মাধুরীবৃত্তি বা মাথুরীবৃত্তি ( সম্ভবতঃ 

. কুণিবৃত্তি ) 
মানশর্শী (“বিজয়ানামক পরিভাষা 

৩৯১ 

টিপ্ননীকার ) ৩৭৭ 

মানসোল্লান ( সথরেশ্বরাচাধ্য কৃত) ১০৩-৪ 

মার্কগেয় পুরাণ নর 

মার্কণ্ডেয় মুনি ৪৯৬-৭) ৫০১ 

মার্ক্য়-বজসংবাদ (বিষুধর্মোত্তরীয়) ৬২ 

মালা (অমরদত্ব গ্রণীত “অমরমাল!) কোষ) ৪৯৮ 

মাঁলারুৎ (অমর দত্ত) 
মাহেশ ব্যাকরণ ৪৪৩১ ৪৬৫-৮১ 

মিতাক্ষরা ( অন্নংভট্টকত পাণিনিবৃত্তি) ৩৯৪ 

মিতাক্ষরা ( হরদত্বমিশ্র কৃত গৌতমধর্মত্রীয় 
ব্যাখ্যা ) ৪৯২ 

মিতাক্ষরা (বিজ্ঞ।নেশ্বরকৃত যাজ্ঞবস্বীয়গ্রন্থ) ৪৯২ 

মিছিরভোজ (কান্তকুজাধিপতি এবং রাঁজ- 

- বাত্ডিকাদি প্রণেতা ) &১২-১৪ 

মীমাংসক সম্প্রদায় ১২ ২৩, ৩৬৬ (0898101) 

মীমাংসা 

৪৯৮ 

৯) ১৭১ ৩৮০১ ৩৮৯ (0%88110) 

মীমাংসাভাত্ত বা শাবরভায় ( শবরম্বামি- 
কৃত ) ৭) ৯) ৩৬১১ ৩৮৯) ৪5৬ 

মীমাংসাবান্তিক (কুমারিলকৃত গ্লোক- 
বাতিক" তন্ত্রবাত্তিক-লঘুবাত্তিক) ৫৫২২৫ 

২৩২১ ৩৮৯ (1098317) 

মীমাং ডি ( উপবর্ষকৃত ) ১৬ 

মুঞ্জবাঁকূপতি (ধারাধিপতি ) ৪৫৩ 

মুগ্ধবোধ ( বোপদেবকৃত ব্যাকরণ ) ১৩৯১২১২, 

৩০০১: (0888100) 



'ব্যাকরগদর্শনের ইতিহাস"স্থিত গ্রস্থ-্রন্থকারাদির নীম ও পৃষ্ঠা ৭২৯ 
মুগ্ধবোধ টীকা বা স্ববোধা-_(ছূর্গাদাস- 

বিষ্যাবাগীশ কৃত) ১৬৯, ৩৭৯১ ৩৮২-৩ 

ুগ্ধবোধ টীকা বা গ্রমোদজননী (বাঁমতরকবাগীশ 

কৃত) প্রমোদজননী? দ্রষ্টব্য । 

মুগ্ধবোধ বাত্তিকমালা (রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার- 
কৃত) 

মুখৰোধিনী (অমরকোষের উপর ভরতমল্লিক- 

কত টাকা) ৪২২ 

মুণ্ডকোপনিষৎ ৪৮, ১১২, ১১৫) ৪৮৮) ৫৩৪ 

মুনিবংশাত্যুদয় (চিদানন্দ কবিপ্রণীত) 

মুষিবৃত্তি ( মলয়গিরিকৃত ) 
মুষটিসত্র বা শব্বান্মশাসন (মলয়গিরিপ্রণীত 

জৈনব্যাকরণ) 

মেগাস্থিনিস্ ( 1162896))67068 ) 

মেঘদূত ( কালিদাসরুত ) ২১০, ২৬২ 

মেঘরত্ব ( সারস্বতব্যাকরণছুণ্টিকাকুৎ) ৪০০ 

মেদিনীকোষ (মেদিনীকরপ্রণীত) ৬৫১১৩৬১৫৪৩৮ 
মেধন্ মুনি ( সগুশতী গ্রবস্ত রদ্মধি বশিষ্ঠ ) 

২৩১ ২৮১১ ৪৯৬ 

মেধাঁতিথি (মম্ুসংহিতার ভায়কার) ৮৯১ ৮৯) 
৭৯৪১ ১৩০১ ৪৯৪ 

মেময়যূস্ '(119001:8 0: 011০ 4919610 

১০0০1965 ০£ 13017691) ০]. ]) ৪১৪ 

মৈত্রেয় রক্ষিত (তত্প্রদীপাদিকুৎ) ২২৫১৩৯৮ 

৪০২১ ৪৪৮১ ৪৫৩ 

৩৯০, ৪৮০ 

৯০ 

৩৯৬ 

৪৫৫) ৫৩৫) ৫৭১ 

৫১৩ 

মৈত্রেষ্যুপনিষৎ ১০৫ 

মোক্ষমূলর ৩৯৪১৫৩২ 

মৌথবোধবৃত্তি ( বোপদেবকৃত ) ৩৯৬ 

মৌদ্ধবোধসন্প্রদায় ৩২৯) ৩৯৯,৪১৩১৪২২ 

মৌদ্গল্য (শ্বতিকার ) ১১৮) ৪৪৮ 

৯২. 

; যম (শ্বৃতিকাঁর ) 

যক্ষবন্্ীচার্ধ্য ( চিন্তামগিগ্রণেত ) ৩৯৬ 

৪৯৩) ৫৯৪ 

যজুর্বেদ ১৫১৯৮১১৯৬১২৮১১৫ ১৬ 

যছুনন্বনদাঁস (ভুমরকৌমুদীপ্রণেতা) ৪৫৬,৪৫৯ 

১১৮ 

যমব্যাকরণ ( যমারিগ্রণীত ) ৪৪৮, ৪৫৪ 

যমারি (প্রমাণবার্তিকালংকা রাদিগ্রণেতা) ৪৫৪ 

যশোধরেন্দ্র বা জয়মঙ্গল 

যশোধর্শদেব বিক্রমাদিত্য (নীতিশতকাদি- 

প্রণেতা মহারাঁজ ভর্তৃহরির ভ্রাতা!) ৪৪৫ 

যশোভদ্র (জৈনব্যাকরণপ্রণেতা) ৪৪২,৪৪৮-৯, 

৪৫২ 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য (যোগী) ৪৮১৬৫১১০৭১১১৫)১২৯১৪০৩ 

যাঁজ্ঞবঙ্্য ( বাঁজননেয় ) ৪৩৯১৫ ০৩১৫ ১৯১৫ ২৮ 

যাঁজ্বন্ধ্যসংহিতা বা স্মৃতি ১১৭১ ৫৩৫ 

যাজ্ঞবন্থীয় মিতাক্ষরা (বিজ্ঞানেশ্বরকৃত) 

যাঁজ্িকগণ (মান্ত্রিকসম্প্রদীয়) ১২৫১১২৯ 

যাদবপ্রকাশ ( বৈজযন্তীগ্রণেত। ) ১২৩ 
যাস্ক ( নৈরুক্ত মহধি) ৪৪ ৪৭-৮) ৬৩, ৬৫) 

৭০১৯৩১৯৮-৯১৪৭ (1)288110) 

যুক্তিদীপিকা (মিহিরভোজকৃত) 
যুয়...?17 10101011010" (চান্রবৃত্তির 

উপর লীবিশংগ্রণীত জর্শান্ গ্রন্থ) ৩৯৫ 

যোগদর্শন 

১১৭ 

৪৯২ 

৫১১-২)৫১৫ 

২৫ (108881]0 ) 

যোগবাষ্িক ( বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ) ৫১০ 

যোগভাক্ককার ( ব্যাসদেব ) ২৫ 

যোগশাস্ত্ ২৮১ ৩৩? ২৭৯ 

যোগসিস্টেম্...( ০? 7১862101811 5 

[19020)607. ৬৬০০9 ) €$১৩ 

যৌগস্থত্রকার ( প্রথম পতঞ্জলি ) ২৩ 

যোগী (স্থতিকার ) ১১৮ 



1৩০ 

রক্ষিত ( মৈত্রেয় রক্ষিত ) ২২৫ 

রঘুনন্দন (ম্মার্ত ভট্রীচার্য ) ৩০৬) ৩৭৩) ৪৫৮ 

রঘুনাথ ( কুষ্ণভট্টমৌনীর পিতা! ) ৪৬১ 

রঘুনাথ চক্রবর্তী (ত্রিকাঁগুচিস্তামণিকৃৎ ) ৪২২ 
রঘুবংশ ১৪৯১ ১৮০১২১০। ৬৭১ 

যলযামাঁচুজ (প্রকাশিকারুৎ ) 

রঞ্জাবতী ( অমোঘবর্ষের ভগিনী ) 

রণযঙ্গমল্ল আদিবরাহ মিহিরভোজ ( রাঁজ- 

বান্তিক-যুক্তিদীপিকাদিরৎ ) ৫১২ 

রত্বমতি ভিক্ষু (চান্দের পণ্রিকাদিকুৎ ) ৩৯৯ 

৫৫৮ 

৫৯১ 

রত্বমহোদধি ( রহ্মানন্দসরম্বতীকৃত ) ৪৫৬,৪৬০ 

বত্বমাল। ( প্রয়োগরতুমালা ) ৪৫৫ 

রত্ুমাল! ( রত্বেশ্বরীয় অমর-টাকা ) ৪২২ 

রত্বাকর বাঁচস্পতি (বিগ্ভানিবাঁসের পিতা) ৪৫৮ 

'রত্বাকর ব্যাকরণ ত্রদ্ষানন্দকৃত) ৪৫৬, ৫৬০ 

রত্বেশ্বর চক্রবর্তী ( কালাপক সম্প্রদায়ে 

রাঁজাদিবৃত্তিকাঁর ) ৪২২ 

রখীতর শাকপুণি (নৈরুক্ত খধষি) ৫৩২-৩ 

রল্না দেবী (অমোধবর্ষের ভগিনী) ৫৯১ 

ক-প্রত্যাহার-খগুন ( রাঁমচন্দ্রপাঠকরুত) ৪৮০ 

র-প্রত্যাহাঁর-বাদ ( রামচন্ত্রপাঠককৃত ) ৪৮০ 

র্ভসনন্দী (ছুর্গসিংহীয় ঘটুকাঁরক-কারিকার 

টাকাকৎ) 
রমাকাস্ত চক্রবর্তী (রত্বেশ্বরের ত্রাতুষ্পত্র এবং 

বিভক্তিতত্বার্থবাদাদিকৎ) 

রমানাথ চক্রবর্তী__প্রথম ( রত্রেশ্বরের থুল্- 

পিতামহ এবং মনোরমাদি প্রণেতা) 

২৬৮ ২৯৭) ২৯৮ 

৪8০০ 

| ৩৪৯১ ৪০৯; ০৪৭১২ 

রমানাথচক্রবর্তী__দ্বিতীয় ( রত্বেশ্বরের পিতা 

এবং বক্তব্যবৃত্তিৰ্দ “রমানাথ বিদ্যা- 

বাচস্পতি' নামে প্রসিদ্ধ) ৪২২১৪৫৯১৫ ৭০ 

রবিষেণ ( জৈনপদ্মপুরাণ প্রণেতা! ) ৪৯৩ 

রসবতীবৃত্তি বা গৌমরবৃত্তি (সংক্ষিপ্তসীরীয়) 
৩৯৬) ৪৫৩, ৪৯৭ ৫৩১১ ৫৭২ 

রসায়ন তন্ত্র ১২০ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( “বাঙ্গালার 

ইতিহাস” প্রণেতা ) 

রাঁঘবেন্্র বা রাঁঘবেন্্রাচাঁধ্য ( শবেন্দুশেখর- 

খগ্ুনপ্রণেতা কষ্ণভট্রের পুত্র এবং 

রাঘবেন্ত্রীয় ব্যাকরণাদি প্রণেতা ) 

রাঁঘবেন্্রীয় ব্যাকরণ 

রাজপুত্র ( হস্তিশিক্ষা-প্রণেতা ) ৬৬ 

রাজমার্তও ( পরমাঁরভোজকৃত ) 

রাঁজবার্তিক ( মিহিরভৌজ প্রণীত ) 

রাজশেখর (মহেঙ্জপালের শিক্ষক ও কাব্য- 

মীমাংসাদিকৎ ) ১৫৯, ৪২৫) ৫১৪ 

রাজাদিবৃত্তি (রত্রেশ্বর চক্রবপ্তিকৃত) ৪২২ 

রাজানক মহিম ভট্ট (ব্যক্তিবিবেক-প্রণেতা) 
১৪২১ ১৪৭৯১ ৪৮৫ 

৪৩৯ 

৩৭৭ 

৪৫৬১ ৪৬১ 

১৫৪ 

৫১২ 

রাজাবলীকথা ( জৈনপগ্রস্থ) ৪৫২ 

রাঁজেন্ত্রলাল মিত্র_ ডাক্তার (প্রাত্বিক) 

রাঁধাকষ্ণ ( ধাঁতুরত্বাবলী গ্রণেতা ) 

রামকিস্কর, সরম্বতী ( আশুবোধব্যাকরণ- 

প্রণেতা ) ৪৫৭) ৪৬৩ 

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর (প্রাত্বিক) ৪৩৮ 

রাঁমগোবিন্দ চক্রবর্তী ( শব্দান্িতরীরুৎ ) ৫৮৭ 

রামচন্দ্র বা রামচন্ত্রাচাধ্য (প্রক্রিয়া 

কৌমুদ্রীকার) ৩৯৮, ৪০০১ ৪২০ ৪৮০ 

রামচন্ত্রপাঠক ( রপ্রত্যাহারবাদাদিকৃৎ) ৪৮৭ 

রামচন্দ্র বিগ্যালঙ্কার ( মুধবৌধ-বাণ্তিকমালা- 

গ্রণেতা ) 

রাম তর্কবাগীশ ( মুগ্ধবোধের “প্রমোদজননী" 

৫১০ 

৪০২ 

২৩০৫ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস+স্থিতগরন্থ'রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা 
নামক টীকাকাঁর ) ৯ ১৭০) ১৭৩১ ১৯৫১ 

২২৪, ২৩০) ৩২৬-৩২ (183811) 

রাঁমনাঁথ বিষ্যাবাচম্পতি (রত্বেশ্বরের পিতামহ 
এবং লিঙ্গাদিসংগ্রহ-টিপ্লনীকাঁর ) ৪২৮ 

রামপূর্ববতাঁপি্যাপনিষদ্ ১১৯ 
রাঁমভদ্র (মিহিরভোৌজরাঁজের পিতা ) ৫১২ 

রামভদ্র দীক্ষিত (পতগ্জলিচরিতকৃৎ) ৩৭৭,৪০০ 

রাম শর্মা (উপাদিকোঁষরুৎ) ৫৭২) ৫৭৩ 

রাঁমহরি পণ্ডিত (পারিজাতপ্রণেতা) ৪$৬,৪৬২ 

রামান্জাচার্ধ্য ( “শ্রীভাগ্ঘকার ) 

রামায়ণ 

রামেশ্বর (€ুদ্ধান্তবোধ' ব্যাকরণরুৎ)৪ ৫৭)৪৬৩ 

রাঁয়মুকুট (অমরকোষের “পদচন্দ্রিকা” টাকা- 

প্রণেতা ) ১৩৬) ১৫৬) ৪১৮) ৪২১১ ৪২২ 

রাবণ ( লঙ্গেশ্বর ) 

রাঁসবত সম্প্রদায় (জৌমরসম্প্রদাঁয়) ৪১২ 
রুদ্রব্যাকরণ ( কবীন্দ্রাচার্ঘ্যস্থচিপত্রধৃত ) ৪৪৮ 

রুদ্রাধ্যায়াদির ভাগ্তকাঁর ( ভট্টভীস্কর ) 

রূপগোস্বামী ( প্রথম হরিনামামূত ব্যাকরণ/- 

প্রণেতা ) 

রূপনারায়ণ ( সমাসসংগ্রহপ্রণেতা ) 

রূপপ্রকাঁশ (দ্বিতীয় কুল্ল.কভট্ট প্রণীত জৌমর 
ব্যাকরণ ) ৪১২ 

রূপমাল (বিমলমরম্বতীকৃত দ্বিতীয় পাঁণিনীয় 

প্রক্রিয়া গ্রন্থ ) ৪০০১ ৫৭৩ 

র্ূপাঁবতার ( ধর্মকীত্তিকৃত গ্রথম পাঁণিনীয় 

্রক্রিয়। গ্রন্থ) ৪০০১ ৪০২ 

লকাঁরনির্ণয় (ভবাঁনন্দসিদ্ধান্তবাগীশ কৃত) ৪৯, 

লক্ষমীনারায়ণ সংবাদ ( শ্ীতত্বনিধি কৃত) ৩৮৮ 

লঘুচক্ত্রিকা (অদ্বৈতসিদ্ধির টাকা ) 
লঘুন্ঠাস ( দেবেন্রহুরি কৃত হ্মগ্রস্থ) ৩৯৮ 

৭৬৩ ৫০৩ 

১১৮১ ৩০২, ৩৮৮) ৪৩৫) ৫২৮ 

৩০২ 

৪০৯ 

৪৫৫) ৪৫৩৬ 

৪8৮০ 

৪৬৩০ 

৭১ 

লঘুপরিভাষাঁবৃত্তি ( পুরুযোত্তমক্ূত) ৩৭৮ 

লঘুমগ্জষ! ( নাগেশভট্রকৃত ) ২৮ ২৫২ 
লঘুবান্তিক বা টুপ টাক। ( কুমারিলকৃত ) ৭২৮ 
লঘুবিষু (স্থতিকাঁর ) ১১৭ 

লঘুবৃত্তি বা ভাষা শক্তি ( অষ্টাধ্যায়ীর উপর 
পুরুষৌন্তমদেব কত) ৩৯৪১৫২৪১৫৩৬ 

লঘুবৃত্তি ( চান্দ্রের উপর ধর্মদীসকৃত ) ৩৯৫-৬ 

লঘুশহ্খ (ম্বতিকার ) ১১৭ 

লঘুশবেন্দুশেখর বা শব্দেন্দুশেখর (নাগেশকৃত) 

১৮৫,১৯০।১৯৬১২৬৪,২৭৭-২৮৪১৩৮১,৪৮২ 

লঘুশীতাতপ (স্থৃতিকাঁর ) ১১৭ 

লঘুহাঁণীত (স্বৃতিকাঁর ) ১১৭ 

লঘাশ্বলায়ন ( স্বৃতিকাঁর ) ১১৭ 

ললিতপরিভাঁষ! বাঁ ললিতা (পুরুষোত্তমীয়) ৩৭৭ 

লবসেন বা! লাউসেন (কর্ণসেনের পুত্র ) 
লাঙ্গলী (প্রাচীন খষি ) ৪৪১ 

লাঁমা তাঁরানাথ (বৌদ্ধ ইতিহাঁসকৃৎ) ৪৫৯,৪৯৪ 

৫৯১ 

লামাসম্প্রদায় ৪১৪ 

লিঙ্গকারিকা৷ (চন্দ্রকৃত ) ৪২১ 

লিঙ্গনির্ঘয়ভূষণ ( তোপুরীকৃত ) ৪২৮ 

লিঙ্গবাঞিক ( জয়সিংহকৃত ) ৪২৮ 

লিঙ্গ বিশেষবিধি বা লিঙ্গস্ত্র (বররুচিকৃত 

লিঙ্গানুশাসন ) ৪২২ 

লিঙ্গবৃত্তি ( বররুচিকৃত ) ৪২২-৩ 

লিঙ্গস্ত্র বা লিঙ্গ বিশেষবিধি (বররুচিকৃত 

লিঙ্গানশাসন ) ৪২২ 

লিঙ্গাদিসংগ্রহ টিগ্ননী (রামনাথকৃত) ৪২৮ 

লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ ( অমরসিংহীয়) ৪২০ 

লিঙ্গাচুশাসন (অভিনব শাকটায়নীয় ) ৪১৪, 

ও ৪১৯, ৪২৭ (1)99910) 

নিঙ্গান্থশীদন (অমরসিংহীয়)  ৪২০-২৯ 



৭৩২ 

লিঙ্গান্ুশাদন ( অরুণদেবীয় ) টব 
পু লিঙ্গানু ণা নন ( চান্ 

) ৪ ১৬-৭১৪ ১৯১৪২৯১১৪২৩ 

লিঙ্গানহুশাসন (দুর্গসিংহীয় ) ৪২০..'১৪২৬-৭ 

লিঙ্গান্থশীসন বা জৈনেন্রলঙ্গান্থশীসন 
( দেবনন্দিকৃত ) ৪২২ 

লিঙ্গাচুশাসন ( পদ্মনা ভীয় ) ৪২৮ 
লিঙ্গাহুশাসন ( পাঁণিনীয় ) ৪১৬, ৪২০১৪৩৩ 

লিঙ্গান্ুশাসন ( বুদ্ধিসাগরীয় ) ৪২৭ 

লিঙ্গাহশাসন ( ভোজরাজীয় ) ৪২৭ 

লিঙ্গানুশাসন ( বাঁমনীয় ) ৪২৪-৬ 

লিঙ্গান্থশাসন (বাররুচ ) ৪১৭) ৪২২ 

লিঙ্গাহছশাসন (ব্যাড়ীয়) ৪১৭১ ৪২১ 

লিঙ্গাহশাসন ( শঙ্করীয় ) ৪১৬ 

লিঙ্গানুশাসন ( শাস্তনবীয় ) ৪২১ 

লিঙ্গানুশাসন ( হর্যবর্ধনীয়) ৪২১ ৪২৩-৪ 
লিঙ্গান্থশাসন ( হৈম ) ৪২০...১৪২৭ 

লিঙ্গা্শীসনবৃত্তি ( বাঁমনীয় ) ৪২১ 

লিঙ্গান্ুশীসন বৃত্তযদ্ধার (জয়ানন্দস্থরিকৃত) ৪২৮ 
'লিঙ্গান্শাঁসনম্থত্র (ব্যাড়ীয় লিঙ্গান্থশাসন) ৪২১ 

লীলাবতী (ভাস্করাঁচার্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণির 
অংশ) 

লীলাশুক অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাশুক (পুরুষকার- 
প্রণেতা ) ৪০৫১ ৪০৯-১০১ ৪১২-৩ 

লীবিশ বালিবিশ.. ৩৯৫-৬,৪০৬১৪১৬-২০ 

লোকায়ত (নাস্তিক্যদর্শন) 

লোকেশাচাধ্য (সারম্বতততদীপিকাকুৎ ) ৩+৩ 
লোচন ( অভিনবগুপ্তাচাধ্যকত ) ৪২৫ 

_লৌগাক্ষি (প্রাচীন গোত্রপ্রবর্তক খষি) ১১৮১৪৪১ 

বংশ ব্রাহ্মণ ৪৪৫ 

বক্তব্যবৃত্তিকার (রমানাথ চক্রবর্তী) 

বজ্সনন্দী (দেবনন্দীর শিষ্য ) 

৪৩৫ 

৫০১ 

৪২২ 

৪৭৯ | বাক্যকার (বররুচি কাত্যায়ন) 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বটকৃষ্ণ ঘোষ-_ডাক্তার ৪৩০, ৫৩১, ৫৮৩ 

বনধর্ন (তিব্বতদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত ) ৪১০ 

বক্র (স্থতিকার ) 
বরদরাজ ( তাকিকরক্ষা প্রণেতা ) ১০২,১০৪ 
বরদরাঁজভট্ট ( গীর্ববাণপদমঞ্ররীকৃৎ ) ৪৫ ৭১৪৬৩ 

বররুচি ( প্রাকতপ্রকাশরুৎ এবং কলাঁপের 

“চেত্রকূটা/বৃত্বিপ্রণেতা ) 
৩৩৮১ ৩৫৭; ৩৬*-১১ ৩৯৫১ ৪১৬-২৩, 

১১৮ 

১৮৭১১৯৭) 

৪৯০১ ৪৯৫) ৫৩০) ৫৭৩-৪) ৫৭৭ 

বররুচি কাত্যায়ন (পাঁণিনীয় বাণ্তিককার ) 

৫৭৩ এবং কাত্যায়ন” নাম দ্রষ্টব্য | 

বররুচিলিঙগ সত্র--“লিঙ্গসুত্র” দ্রষ্টব্য | 
বরাহপুরাণ ১১৯ 

বরাহমিহির (বৃহৎ্সংহিতাদি প্রণেতা) ৪৯৮ 

বরুণ ব্যাকরণ 63৮১ ৪৫৪ 

বর্ণদেশনা (পুরুষোত্তমদেবরৃত) ৪১৮ 

বর্ণানীতি (প্রক্রিয়াসর্বস্বের অংশ ) ৫৭১১৫৮৫ 

বর্ধমান--“মহাবীর বদ্ধমান” নাম জষ্টব্য। 

বর্ঘমানসংগ্রহ (কষ্থমিশ্রকৃত) 

বর্ধমানোপাধ্যায় (গণরত্বমহোঁদধিকৎ) 

১৯৫১২৩১১২৪৪১৩৯৫১৪১৪) ৪ ২৬১৪ ৩৯-৭) 

৪৫৭ 

১৬৪, 

৪৫১-২) ৪৫৬-৮) ৫৩৮১ ৫৯০-৯১ 

বর্ষ (শঙ্কর স্বামীর পুত্র, কাত্যায়নের গুরু 

এবং উপবর্ষের ভ্রাতা ) ৪১৭১ ৪৪১ 

বল্লভ ( ময়ূরশতকের টীকাঁকার বল্লভদেব) ৪১৪ 

বশিষ্ঠ ১১৮১ ৪8৪) ৫০৮ 

বঙ্গ (বন্ধাতুকারিকারুৎ ) ৪১২ 

বন্থপালিত (ম্বতিকার ) ১১৮ 

বন্থবন্ধু (বোধিচিত্বোৎপাঁদনা দিকৎ)৫ ১০-১১১৫ 4৫ 

বাক্পতিমুগ্ত ( ধারাধিপতি ) 
€৩১ 

৫৭9 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিতগ্রনথ"গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা 

বাক্যকার ( স্তায়াবতারকৎ ক্ষপণক সিদ্ধসেন 

গণি দিবাকর ) ৪০৫ 

বাঁক্যপদ্দীয় ( ভর্তৃহরিপ্রণীত ) ৫-৬) ১১১ ১৮) 

২০-১) ২৮) ১৬১) ১৬৩ (0%88177) 

বাগিন্দ্র ( ইন্্রপ্রমতির পিতা ) 
বাগ ভট-_প্রথম ( বৈয়াকরণ ) 

বাগভট--দ্বিতীয় (সিংহগুপ্তের পুত্র, 
প্রথম বাগ ভটের পৌত্র এবং অষ্টী্গ- 

হদয়সংহিতা গ্রণেত। ) 

বাঙ্গালার ইতিহাস ( রাঁখালদাস বন্দ্যো- 

৪৯২ 

৪৪৮১৪৫১ 

৪৫১ 

পাধ্যায়কুত ) ৪৩৯ 

বাঁচকরত্রসার__“হেমনন্দনগণি” নাঁম দ্রষ্টব্য | 

বাচকবার্তিক ( সুধাকরপ্রণীত ) ৪১৪ 

বাচরুবী ( ব্রহ্মবিতুষী ) ৫৪১ 

বাঁচনাচা্য-_“সহজকীষ্ডি” নাম দ্রষ্টব্য । 

বাচস্পতি ( খিব্ধার্ণৰ নামক স্প্রাচীন 

কোষকার ) 

বাচস্পতি ( “বাঁচস্পত্য” নামক নবীন 

কোষকৃৎ তারানাথ বাচম্পতি ) 

বাচম্পতি মিশ্র (“ভামতী” টীকাদিপ্রণেতা) ১৩; 

১৩১১ ২৭৯১ ২৯৭১ ৩৫৭১ ৩৬৮) ৩৯৮, 

৩৯৮) ৪৯৮ 

৩৮৩ 

৪৯৮১ ৫০৩১ ৫১০১ ৫১৩১ ৫১৪১ ৫১৭ 

বাচম্পত্য ( তারানাথ বাঁচস্পতিপ্রণীত ) ৩৮৩ 

বাঁজপ্যায়ন ( শাবিক খষিবিশেষ ) ৯১ ১৭০-১ 

৪৪১১ 8৪৪৪১ ৪৪৭-৮) ৫১১১ ৫২৭-৮ 

বাজসনেয়িগ্রাতিশাখ্য 

বাজীকরণতন্ত্ 

বাঞ্থেশ্বর যা! ( ভাট্চিস্তামণি প্রণেতা ) ৩৮১৫৪ 

বাড়ব (প্রাচীন বৈয়াঁকরণ ) ৪৪২ 

বাস্তশালীয় ( প্রাচীন খবি ) 

৩৭২) ৪৯০। ৫০৮ 

৯২৩ 

৪৪১ 

৭৩৩ 

বাংস্যায়ন (ন্তাঁয়ভাযবকৎ ) ১০১১ ১০৩, ১৫৩) 

১৭৪১ ৪৪২১ ৪৬৯ ())%38110) 

বাংস্যায়নভাম্ব বা স্যায়ভাস্ ১০৩, ১৫৩-৪ 

বাদিসিংহ বা শ্রীবিশ্বস্তর মিশ্র বিদ্যাসাগর 

বাদিসিংহ (সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীপ্ীচৈতন্ঠ 

দেবের নাম) 

বাঁভট ( বৈয়াকরণ এবং শাস্ত্রদর্পণাি- 
প্রণেতা ) ১৯২-৩১ ৪৫৩ 

বাত্রব্য (কামশাস্ত্ররৎ) 

“বামন? নামীয় গ্রন্থচতুষ্টয়-কাব্যালঙ্কার 

স্তর, কাশিকাঁংশ, লিঙ্গাচশীসন এবং 

বিশ্রান্তবিচ্যাধরব্যাঁক রণ 

বামনাচীধ্য বা বামন ( কাব্যালংকাঁর শুর 

গ্রণেতা ) ১৫৯১ ২১১১ ২১৬) ৩১৯) ৩৭৪ 

৪২৫-৬ 

বামনাচার্য্য বা বামন (কাশিকাংশকৎ ) 
৩৯৩-৪১ ৩৯৬১ ৪১৫১ ৪২৬১ %২০ 

বামনাচাধ্য বা বামন (লিঙ্গাশাসনকৎ) 
৪১৯) ৪২৫-৬১ ৫৩০ 

বামনাচাধ্য বা বামন ( বিশ্রীস্তবিদ্যাঁধর- 

ব্যাকরণকৃৎ ) 

বাযুপুরাণ 

বাু ব্যাকরণ 

বাররুচসংগ্রহ ১৮৭,১৯৭১১৯৯১২১৪১২৪৪১৪৪ ০ 

৪০৮ 

৪৬৯ 

৪২৬ 

৪৫৬-৭ 

৫১৯) ৫৩২-৩১ ৫৩৬ 

৪8৫৪ 

বাররুচসংপ্রদাঁয় ২৫০) ৩২৮৭৯ 

বাতিক 
উদ্দোতকর ভাঁরদ্বাজরুত স্যাঁয়বান্তিক ৫১৪ 

কাত্যায়নস্থৃত বাষ্তিকপাঠ ২২৪১ ৩৩৫) 
৩৯০ ৪০৩১ ৪৪৬-৭। ৪৮০ (1)%,88110) 

কুমারিলকৃত তন্তরবান্তিক (1%958101) 

কুশারিলকৃত শ্লোকবা্িক এ 
কুমারিলকৃত লঘুবার্তিক বা টুপটীকা এ 



৭৩৪ 

বাত্তিক (00716170096 )-- 

রুষ্ণনাথ সংকলিত “বাত্তিকনত্র ৩৯০-৯১ 

রমানাথরুত 'পণ্ডিতবাত্তিক” ৩৯৪ 

রামচন্ত্রীয় মুগ্ধবোধবার্তিকমালা ৩৯০ 
বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবাত্তিক ৫১০ 
বৈয়াপ্রপদ্ বাতিক ৩৯০) 8৪৫ 

স্থধাকরকৃত বাচকবাত্তিক ৪১৪ 

স্থরেশ্বরাচার্য্যকূত বৃহদারণ্যকবাত্তিক ৫৫৮ 

স্থুরেশ্বরাচাধ্যকৃত পঞ্ধীকরণবত্তিক ২৯৭ 

অরেশ্বরাচার্য্যকৃত সন্বন্ধবার্তিক ৩৭৪১ ৩৯৩ 

বাত্তিকপাঠ (কাত্যাঁয়নস্থৃত) ২২৪১ ৩৩৫১ ৩৯০ 

বাত্তিকমাঁল! ( রামচন্ত্রসঙ্গলিত মৌগ্ধবোধ- 

গ্রন্থ ) | 

বার্তিকহথত্র ( কৃষ্ণনাথসংগৃহীত মৌঞ্ধবৌধ- 

গ্রন্থ ) ৩৯০-১ 

বার্ষগণ্য ( খষি) ৫€১০-১২) ৫১৫ 

বার্য্যায়ণি ( খষি ) ৫৪৪ 

বান্মীকি ও বান্সীকি রামায়ণ ১৩৫১ ৩০২ 

বাস্থদেব দীক্ষিত (বালমনোরম। প্রণেতা ) 
২৮২১ ৩৬৮১ ৫ ০৩-৪ 

বাসুদেব সার্বভৌম ৪৫৮ 

বাহট (ধম্বস্তরিকথিত প্রাচীন বৈষ্ঠগ্রন্থকার)৪৫৩ 

বাহড় ( মগ্ডনাচার্য্যের পিতা ) ৭২৭ 

বিরুতবলী (ব্যাড়ীয় গ্রন্থ ) ৫২৬ 

বিচারচিস্তামণি ( বোঁপদেবকৃত ) 

বিজয়কাব্য (পাঁণিনিকবিপ্রণীত 

পাতালবিজয়কাব্য ) ১৫৬) ১৫৯ 

বিজয়া ( মাঁনশর্্দরুত পরিভাষাঁটিপ্ননী ) ৩৭৭-৮ 

বিজয়ানন্দ ( “কাতস্ত্রোতরঃ গ্রন্থের অংশ ) ৪৫৪ 

বিজয়ানন্দ ( কাতম্ত্রোতরাংশকৎ ) 8৫9 

বিজ্ঞলতূপতি (প্রবোধচন্ত্রিকাকৎ) ৪৫৬, ৪৬৪ 

৪8০৫ 

৩৯০ 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বিজ্ঞানভিক্ষু ( যোগবার্ডিকাঁদিকৃৎ ) ২৯৭, ৫১০ 

বিজ্ঞানেশ্বর (যাঁজ্ঞবন্থীয় মিতাক্ষরাঁকৃৎ ) ৪৯২ 

বিট্ঠলনাথ দীক্ষিত ( গোবিন্দনাথ 

গোস্বামীর পিতা এবং বল্লভাঁচার্য্যের 
পুত্র) ৪৫৯১ ৪৯৬ 

বিটঠলাচার্্য (রামচন্ত্রের পৌত্র এবং 

প্রক্রিয়াপ্রসাদ? প্রণেতা ) 
বিদুর 

বিদ্যাঁধর ( একাবলী প্রণেতা ) 

বিষ্ভানন্দ (বিষ্ভানন্দ ব্যাকরণকৃৎ) ৩৯৭১৪৪৮-৪ 

বিদ্যানন্দপাত্রকেশরী 

বিদ্যানন্ম-ব্যাকরণ (ধর্মঘোষের ভ্রাতা 
বিদ্যানন্দকৃত ) ৩৯৭) ৪৪৮১ ৪৫৪ 

বি্যানিধি ('অতন্তরন্দ্রিকা” নাট ককৃৎ ) 

বিছ্যানিধি ৪২১) ৫৩৪ 

বিদ্যানিধিন্ায়বাগীশ ( কাব্যচক্ত্রিকাকৎ ) ৪১৭ 

বিদ্যানিবাঁস--“কাশীনাথ বিদ্যানিবাঁস দ্রষ্টব্য 

বিচ্ভাসাঁগর-_শ্রীবিশ্বস্তর মিশ্র বিদ্যাসাগর 
বাদিসিংহ (শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব) 

বিষ্যাসাগর-_পপুগুরীক বিদ্যাসাগর, দষটব্য 
বিদ্যাসাগর টিগ্পনী (চৈতন্কদেবকৃত) ৪০৮, ৪১৪ 

বিগ্যাঁসাগরীয় প্রদীপ (পুগুরীক বিদ্যাসাগর 

কৃত) ৫২১ 

বিনয়বিজয়গণি (হৈমব্যাকরণ ব্যাখ্যাতা) ৩৯৬ 

বিনয়সুন্দর ( ভোজব্যাকরণরৃৎ ) ৪৫৭? ৪৬২ 

বিনায়ক ভট্ট বা ভট্ট বিনায়ক (“ভাবসিংহ 

প্রক্রিয়া” গ্রণেতা ) ৪৫৭) ৪৬২ 

বিনাঁয়ক ভট্ট ( কৌধীতকিত্রাক্গণভায্কৎ 

এবং ষড়গুরুশিষ্কের গুরু ) 

বিনীতকীত্তি ( প্রাচীন বৈয়াকরণ ) 

বিনীতদেব ( নালন্দার অধ্যাপক ) 

৪8৫৭ 

৫৮) ৭০২ 

৪৮৪ 

8৫৪8 

৪১৭ 

৪০৮ 

৪৬২ 

8৫৪ 
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বিদ্্যস্থ_ দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি ৫৩০ 

বন্ধ্যে্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী ৪৩৫) ৫১৪ 

বিভক্তিতত্বার্থবাদ ( রমীকান্তচক্রবর্তিকৃত) ৪০০ 

বিভক্তযর্থনির্ণয় ( গিরিধরশর্মবকৃত ) ৪০০ 

বিভাঁগুক ( খষি) ৪৩৯ 

ব্ভীষণ (রাবণভ্রাতা ) ৩০২ 

বিভূতি ( শিবদত্ত গ্রণীত ) ৩৭৮ 

বিমলমতি ( ভাঁগবৃত্তিকাঁর ) ১৭৯, ৪৬৬ 

বিমলসরন্বতী ( রূপমালা প্রণেতা) ৪০ ০১৫৭৩-৪ 

বিন্বেশ্বর-টাকা ( সুষেণপুত্র-বিব্বেশ্বরকৃত- 

কলাপটাকা! ) ৩৮২ 

বিবরণপঞ্জিক1 (জিনেন্ত্রীয় কাঁশিকান্তাস) ৩৯৭ 

বিবরণী ( গোয়ীচন্দ্রকুতটীকা ) 

বিবেকচুড়ীমণি ( শঙ্করাচাধ্যকৃত ) [১১০ এবং 

৬৯১ ] 

৩৭৯৭ 

বিশাল ( প্রমাণসমুচ্চয়ের টাকা ) ৩৯৭ 

বিশীলামলবতী ( প্রমাণসমুচ্চয়ের “বিশাল- 

অমল”নামক টীকাঁদ্য়ের জিনেন্ত্রবুদ্ধিকৃত 

অন্ুব্যাখ্যান ) ৩৯৭ 

বিশ্রান্তন্তাস 

বিশ্রীন্ত-বিষ্ঠাধর-ব্যাকরণ ( বাঁমনকৃত ) 

৪২৬) ৪৫৭ 

স্পা 

৩৯৭ 

বিশ্রান্তবৃত্তি ( বাঁমনীয় ) ৩৯৭ 

বিশ্বনীথ ( ভাঁষাপরিচ্ছেদাদিরৃৎ ) 

বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে (প্রাত্িক) 

বিশ্বগ্রকাশ (মহেম্বরবৈষ্যকৃত ) ৪৫০১৪৯৪১৪৯৮ 

বিশ্বূপ (কোষকা'র এবং বালক্রীড়া প্রণেতা 

ও সম্ভবতঃ স্ুরেশ্বরাচার্ধ্য) ৪৯৮১ ৫৩৫ 

বিশ্বশন্া ( গ্রবৌধচন্দ্রিকাকৎ ) 

বিশ্বেশ্বর স্থরি পর্ববতীয় ( ব্যাকরণসিদ্ধান্তন্ধা- 

নিধিপ্রণেত। ) 9০৪ 

৯৭৮ 

৪৩৮ 

৪৬০ 

৭৩৫ 

বিষমী ( চিন্রপপ্রণীত ) 

বিষমী ( রাঘবেন্দ্রকৃত ) 

বিষুরধর্মোত্বর 

বিষুপুরাগ 

বিষ্লতাগবত ২৯,১২৭ এবং “ভাগবত, ভষ্টবা 
বিষ্ণুমিশ্র ( স্পম্মমকরন্দরুৎ ) ১৪৫১৩৫ ১১৩৯৯) 

৪০০১৪৫৪)৫২৪১৫৪৬ 

বিষুরশশ্মা ১৫১,১৬১ 

বিদ্তরবৃত্তি -“কাতন্ত্রবিস্তরবৃত্তি” ৩৪৬,৩৯৫১৪৫৭ 

বীরবল (আক্বরসভ্য এবং কল্যাণের পিতা) ৪৫৮ 

বীরশৈব 

৩৭৭ 

৪৬১৬২ 

৩৪ ৭১৩৮ €-৭ ৩৭ ১ (08811) 

৪৮১১০ ১)১১৪১৪৯৭,৫৩৩ 

৪২৬ 

ৃক্ষা ঘুর্বেবেদ ১২১ 

বৃত্তি (ব্যাকরণসন্বন্ধীয় )- 

অতিমহদ্বৃত্তি (শাকটায়নীয়) ৩৯৬-৮১৪৯৯, 
বা ৪৫২ 

অমোঘবৃত্তি ” ৪৯৩১৫০৭১ ৫২০১৫২২) ৫৯০ 

উণাদিস্ত্রবৃত্তি ( দুর্গসিংহীয় ) ৫৩, 

উপসগবৃত্তি (চন্দ্রগোমিকৃত ) ৪০৪ 

কাতশ্ত্পরিভাযাবৃত্তি (দুর্গসিংহীয়) ৩৭৬ 

কাতন্্রবিস্তরবৃত্তি (বর্ধমানীয়) ৩৯৫,৪৫৭, 

কাঁশিকাবৃত্তি (পাঁণিনীয় ) ৩৯৪১৩৯৭১৪২৪ 

কাঁশিকাবৃত্তি ( শিবসুত্রীয় ) ৪৬৯-৭৩ 

কুণিবৃত্তি ( পাণিনীয় ব্যাথ্যা) ৩৯১২ 

কেশববৃত্তি (পাঁণিনীয় ব্যাখ্যা ) ৩৯৪১৪৫৩ 

ক্ষপণকবৃত্তি ( গদসিংহীয় ও* গ্রন্থ ) 

গ্ীরতরঙ্গিণীবৃত্তি 

৫৮৩ 

৩৪৯)৩৭৩১৩৯১:** 

গোবর্দনীয়বৃত্তি (গুণাদিক) ৫৮৩ 

টান্্বৃত্তি (চন্্রগোমিরূত ) ৩৯৫-৬ 

চিচ্ছুবৃত্তি ( কলাপীয় ) ৩৯৫১৩৯৮ 

চিন্তামণিবৃত্ধি (জৈন) ৩৯৬১৩৯৯১৪৯৩)৫৯০ 

ল্লিভটটবৃত্তি ( পাঁণিনীয় ব্যাখ্যা) ৩৯৪ 

চৈত্রকৃটীবৃত্তি ( কলাপীয়) ৩৯৪১৫৭৯ 



1৩৬ 

বৃত্তি (ব্যাকর ণসন্বন্ধীয়) 0020617190-_ 

জৈনেন্্রীয়ধাতুবৃত্তি ৪,১ 
তরঙিণীবৃত্তি (ক্ষীরস্বামিকৃত ধাতুগ্রন্থ) ৪১৩ 

_ দগ্ডকধাতুবৃত্তি ( কলাপীয় ধাতুগ্রন্থ) ৪১৭ 

দশপাদীবৃততি ( মাণিক্যদেবকৃত ৪০) ৫৮৩ 
তুর্ঘটবৃত্তি(শর ণদেবীয়) ১৫৬,৩৯৪, ৪০

১১৪১৩:.. 

দেববৃত্ধি ( পুরুযোত্তমীয় ওৎগ্রন্থ) ৫৮৩ 

দৌ্গবৃত্তি ( কলাগীয় ) 
৩৯৫১৪ ০ ০ 

নগ্নবৃত্তি ( পৃজ্যপাদীয় ওৎগ্রন্থ ) ৫৮৩ 

নল্ল*রবৃত্তি (পাঁণিনীয় ) ৩৯৪ 

পঞ্চপাদীবৃত্তি (উজ্জলদত্তরূত ওগগ্রন্থ। ৫৮৩ 

পরিভাষাবৃত্তি (দণ্ডনাঁথকৃত) ' ৩৭৬ 

পরিভাষাবৃত্তি ( নীলকণ্ঠীয় ) ৩৭৭ 

পরিভাষাবৃত্তি ( ভাঁবশন্মকৃত ) ৩৭৬ 

. পরিভাষাবৃত্তি ( সীরদেবীয়) ৩৭৪-৭ 

্রক্রিয়াকৌমুদীবৃত্তি ৪০০,৪২৯... 

প্রাচীনবৃত্তি (ওণাদিক ) ৫৮৩ 

 বুহদ্বৃত্তি ( সিদ্বসত্রীয় ) ৩৬৯১৪৯৫ 

ভাগবৃত্তি ( বিমলমতিকৃত পাণিনীয় গ্রন্থ) 

১৭৯) ২১৮১ ৩৭৪১ ৩৯৪১ ৪৬৬ 

ভাষাবৃত্তি বা লঘুবৃত্তি ( পুরুযোত্তমদেব 
কৃত পাগগ্রন্থ ) ৩৯৪১ ৪৫২-৩, ৪৭৭১৪৯৭ 

তৈরী বৃত্তি (ভীমসেনাচারধ্য কৃত পাণিনীয় 
ধাতু গ্রন্থ ) ৪ 

মহাবৃত্তি বা সদবৃত্তি ( কাশিকা! ) ৩৯৬ 

মহাবৃত্তি ( জৈনেন্দ্রীয়) ৩২০-২ ৩২৬,৩৯৬ 

মাথুরীবৃত্তি ( পাণিনীয়গ্রন্থ ) ৩৯১ 

মাধবীয়ধাতুবৃত্তি ৬১১৩৭৭১৩৯৭১৪০২+'' 

৮ 

মাধুরীবৃত্তি ( পাশিনীয়গ্রস্থ ) ৩৯১ 
 মিতাক্ষরাবৃত্তি ( অন্নংভর্্রীয় পাঃগ্রন্থ ) ৩৯৬ 

বৃত্তি (ব্যাকরণসন্বন্বীয়) 0০00090-_ 
মৌ গ্ধবোধবৃত্তি (বোপদীয় ) ৩৯৬ 

রত্বমালা বৃত্তি ( পুরুষোত্তমীয় ) ৩৯৬ 
রসবতীবৃত্তি (ক্রমদীশ্বরীয়) ৩৬৯,,, 

রূপমালাবুত্তি (বিমলসরব্বতীরুত) ৪**১৫৭৩ 

রূপাঁবতারবৃত্তি (ধর্্মকীর্তিকীত) ৪**$ ৪০২ 

লঘুপরিভাষাবৃত্তি (পুরুষোত্তমদেবীয়) ৩৭৮ 
লঘুবৃত্তি ( ধর্মদাঁসীয় চাক্তরগ্রন্থ) ৩৯৫-৬ 

লবুবৃততি ( পুরুষোত্মীয় পাণ্গ্রস্থ ) ৩৯৪... 

লঘুবুত্তি বা! শব্দার্ণবচন্দ্রিকা ৩৯৬ 

বিশ্রান্তবৃত্তি ( বামনীয় ) ৩৪৯৭ 

শব্দার্ণবচন্দ্রিকা বা লঘুবৃত্তি (জৈনেন্্রীয়) ৩৯৬ 
শীকটায়নীয়ধাতুবৃত্তি ৪১১ 
শ্বেতবনবৃত্তি (ওণাদিক ) ৫৮৩ 

সতী বৃত্তি (এ) ৫৮৩ 

সদবৃত্তি বা মহাবৃত্বি (কাঁশিক) ৩৯৬ 

সারম্বতবৃত্তি ( অন্ুভূতিম্বরূপীয়) ৩৯৬ 

সিদ্ধান্তকৌ মুদীবৃত্তি ৩৯৬ 

সিদ্ধান্তচন্রিকাবৃত্তি ( সারম্বত) ৩৯৬ 

সতীবৃত্তি ( ওণাদিক ) ৫৮৩ 
সৌপদ্বৃত্তি ( পদ্মনাভীয় ) ৩৯৬ 

হরিনামামৃতবৃত্তি ( শ্রীজীবরৃত ) ৩৯৬ 

হদয়হারিণীবৃত্তি (ভোজরাজীয়) ৩৭৪-৬১৫৮৫ 

বৃত্বিদীপিকা (কৃষ্ণভ্ট্র মৌনিকৃত) ৪৫৬,৪৬১ 

বৃত্ান্নরবধ (বঙ্গীয়কবি হেমচন্দ্র কৃত) ৫৮ 

বৃ্ধবাদিস্থরি বা বৃদ্ধবাদীন্্র সরি ( সিন্ধসেনের 

গুরু) ৪৪৫১৪৫০ 

বুষগণবীর (বার্ষগণ্যের পিতামহ) ৫১৫ 

বেঙ্কটরাম শর্মা (প্রাত্বিকপতণ্তিত) ৪১৭১৪২৭১৪২ 

বেস্কটাচল (ত্রিমুনিকল্পতরুকৎ) ৩৬৭১ ৪৪৫ 

ুষ্িবৃত্তি ( মলয়গিরীয় ) ৩৯৬ | বেদ ৩) ২৭) ২৯১ ৪৭) ৫৫৯ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত স-্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭৩৭ 
বেদব্যা ৪৪* এবং ব্যোসদেব, দ্রব্য 

বেদাঙ্গ রায় (পাঁরসিকপ্রকাশকৎ) ৪৫৬,৪৭৯ 

বেদাস্তকল্পতরু (অমলানন্দ সরম্বতীকৃত) 

বেদাস্তপরিভাষা ( ধর্্মরাজাধবরীন্ত্র কৃত) 
১০৩১ ২৬৮ 

২২০ 

বেদাস্তসুত্র 

বেরেডিয়েল্ কীথ, (গ্রাত্বিক ) 

বেল্ভল্কার (শ্রীপাঁদ কৃষ্ণ ) 

বৈজয়ন্তী (যাদবপ্রকীশরৃত) 

বৈজলদেব বা বিজ্জলভূপতি 

বৈষ্ঠ (0. %. ড৪10)৪--প্রাত্বিক ) 

বৈগ্যনাথ পায়গুও 

বৈয়াকরণতৃষণসার ( কোগুভট্টরৃত ) 
৯১২১১১৭৩+১৮৫-৬১ ৩৩ ৯১৪ ২৯১৪৪ ৭১%২৮ 

বৈয়াদ্রপদীয় ব্যাকরণ ( দশাধ্যায়ী ) 

বৈয়ান্ত্পগ্যবার্তিক ৩৯০১ ৪8৫ 

বৈষ্বব্যাকরণ (রূপগোস্বামিকৃত ক্ষুদ্র 
হরিনামামূত ব্যাকরণ) 

বোপালিত (প্রাচীন কোঁষকাঁর ) ৪৯৮ 

ব্যক্তিবিবেক (রাজানক মহিমভট্রকুৃত)১৪২,৪৮৫ 

ব্যাকরণদীপ বা দীপব্যাকরণ (চিদ্রপাশ্রম- 

৫*৩-৪ 

১৫৬১ ৪২৪ 

১৭১১৩৭৮১৪০৯ 

১২৩) ১৩৫ 

৪৬৪ 

৪৩৮ 

৩৬৫১ ৩৭৭১ ৩৮৭; ৩৯৯ 

৪৪৮-৯ 

৪৫৬ 

কৃত) ৪৬২ 

ব্যাকরণদীপগ্রভা ৪৬২ 

ব্যাকরণসিদ্ধান্ত্থধাঁনিধি (পর্ববতীয় বিশ্বেশ্বর- 
) ৪০০ 

ব্যাখ্যাপ্রদীপ ৪২২ 

ব্যাথ্যামৃত ( শ্রীকরকৃত ) ৪২২ 
ব্যাখ্যানুধ! ৪২২ 

ব্যাপ্রপাদ্-_ প্রথম ( গোত্রপ্রবর্তক প্রাচীন 
ধষি ) ৪৪০) 8৪৪ 

ব্যান্্পাদ্__দ্বিতীয় (“দশাধ্যায়ী'নামক 
ব্যাকরণকৃৎ) ১৭২৪৪ ৪২১৪ ৪৫১৪৪ ৭-৯১৫২৮ 

৯৩ 

ব্যাত্রভৃতি (পাঁণিনিশিত্ক এবং স্গোকবাত্তিক- 
কৃ) ২৬৮১ ২৮৮-৯১ ৩৬০) ৩৯০১ ৪২৯১ 

৪৪২১ ৪৪৪-৫) ৫৩৭) ৫৩৯) ৫৪৫, ৫৪৮ 

ব্যাড়ি__প্রথম ( বেদনিধি শৌনকের শিল্প, 
বিক্ৃতিবন্ীপ্রণেতা এবং পাণিনির 

পূর্ববর্তী ) 
ব্যাড়ি-দ্বিতীয় (পাণিনির মাতুলপুত্র দাঁক্ষায়ণ 

ব্যাড়ি) 

৪০৩) ৪১৬-২১১ ৪২৩১ ৪২৯) ৪৩৮১ ৪৪১১ 

৯) ১৭০১ ১৭১) ৩৭৪) ৩৭৬১ 

৪৪৩১ ৪৪৭-৮১৪৮৫)৪৯৭.৮)৫২৫১৫২৭-৩১ 

ব্যাড়ীয় কোষ ( দ্বিতীয়ব্যাড়িকৃত ) 

ব্যাঁড়ীয় লিঙ্গীম্শীসন ( দ্বিতীয়ব্যাঁড়িকৃত ) 

৪১৯১ ৪২১৭ €&৩০ 

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ ( প্রথমব্যাড়িকৃত ) ৫২৫-৩১ 

ব্যাঁড়ীয়সংগ্রহ (প্রথমব্যাড়িগ্রণীত এবং 

পাণিনিনয়ান্থসাঁরে দ্বিতীয় ব্যাঁড়িকর্তৃক 
গ্রাতিসংস্কৃত ৩৮৯) ৪২৯১ ৫২৯ 

ব্যাঁসদেব ( কৃষ্ণদ্বৈপাঁয়ন ) ২৫১ ৬১ (09,98111)) 

ব্যাসভাস্ 

ব্যাসভাম্বকার ৫১৮ 

ব্যুৎপত্তিবাঁদ (গদাধর ভট্টাচারধ্যকৃত) ২৯৯,৪০০ 

শঙ্কর মিশ্র ( “উপস্কারঃগ্রণেতা ) ৩২ 

শঙ্করন্বামী 

শঙ্করাচার্য্য (শারীরকভায্তকাঁর ) 

২৬১৪৪) ১*৯-১০১ ১১৯১ ৩৬৯১৪৮৮১৫১৪) 

৫৩০ 

২৭৯, ৫১০-১১ ৫১৫-১৮ 

৪ ১৬-৭) ৪২০-১ 

১৩) ১৫) 

৫১৯) ৫৩০) ৫৩৫) ৫৩৯১ ৫৫৮-৫৯ 

শঙ্কু ( গ্রসিদ্ধ নবরত্বের অন্ততম ) 

শকট বা শকটি (শাকটাঁয়নমুনির পূর্বপুরুষ) 
৫৩৭ ৪৪১9 ৪৪৩১ ৪৬৬) ৪৭৯) ৫১৮9 ৫৩৭ 

শক্রিবাঁদ (গদাধরভটাচার্য্য কত) 
শতপথীয় ব্রাঙ্মণ ২৪ ২৬ ৫৭, ৬৮১ ৯৩, ২৮১ 

৪০৫ 

৪8০০ 



৭৩৮ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

শৃভট্র ( ভাট্রদীপিকাঁর উপর প্রভাবলী-  ! শব্বাুশীসন বা মুষ্টিনুত্র ( মলয়গিরিগ্রণীত 
ব্যাখ্যাপ্রণেতা ) ১১৫) ১২৭ 

শরচচন্দ্রদাস (4100121) 7900168 10 619 

[4800 01 900সা” প্রণেতা ) 

শরণদেব ( লক্ষমণসভ্য এবং দুর্ঘটবৃত্তিকার ) 

৪০১১ ৪১৩) ৪৫১ 

৪৯০ 

শর্বববন্ধাচার্য্য বা সর্বববন্ধাচার্য্য (কাতন্তরপ্রণেতা) 
৩৯৬) ৩১৪, ৩৫৬) ৩:৮১ ৪০৬১ ৪১০১ 

৪২1১ ৪৪৯-৫ ০, ৪৫৫১ ৪৬৭১ ৪৯৪, ৫২১ 

শল্য তন্ত্র 

শবরম্বামী ( মীমাংসাভাম্তকার ) 

৩০১ ৯৭১ ১০৪১ ১৯০৭১ ২২০১ ২৬৮১ ৩৩২ 

১২০ 

১৮৪৯১ ২২১ 

৩৬৩১ ৩৯১১ ৪০৬, ৪২৪১ ৪৩৬-৭১ ৫৮০ 

শবকৌন্তভ ( ভট্টোজিকুত ) ৫৭, ১৩৩) ৩৮১ 
শব্দকৌত্বভদূষণ (ভাস্কররায়দীক্ষিতকৃত) ৪৬১ 

শবভেদগ্রকাশ ( মহেশ্বরবৈদ্াপ্রণীত ) ৪৯৪ 

শবমহার্ণব (বৃহদ্বৃত্তির উপর হেমচন্দ্রকৃত গ্রন্থ)৩৯৮ 'শীকটায়ন? 

শবমালা ( রামেশ্বরশর্্মকৃত কোষগ্রন্থ ) 

শব্রত্বাকর (কাশশ্বরপ্রণীত ব্যাকরণ ) 

৪৫৬, ৪৫৮-৯ ৪৬২ 

শব্দরতাঁবলী ( মথুরেশ বি্যালংকারকৃত ) ১৩৬ 

শবলক্্লক্ষণ বা পঞ্চগ্রস্থ (বুদ্ধিসাগরীয় 

ব্যাকরণ ) ৪৫২ 

শবশক্তিগ্রকীশিক! (জগদীশ তর্কালংকার- 

৪৬৩ 

কৃত ) ১৭৬১ ১৭৯১ ১৮৩১ "৮৬১ ১৮৯ 

শব্সাধ্য গ্রয়োগ ( রমানাথকৃত ) ৪৯০ 

শবাচুশীসন (অভিনবশাকটায়নকৃত 

দিগম্বরীয় ব্যাকরণ ) ৩৫৪-৫১ ৩৯৬১৪৪৯১ 

৪৫৫১ ৪৯০, ৫৩৭১ ৫৯১ 

শব্াান্নশাসন ( হেমচন্দ্রকুত শ্বেতাদ্রীয় 
ব্যাকরণ) ২৭১) ২৮৪১ ৩৫৪ 

দিগম্বরীয় ব্যাকরণ) ৪৫৬ এবং 

মুষ্টিনুত্র” দ্রষ্টব্য | 
শব্দার্ণব ( রামচন্দ্রকুত হৈমন্তাস ) ৩৯৮ 

শব্দার্ণব ( বাচস্পতিকৃত কোষ ) ৩৯৮ 

শব্দার্ণবচক্দ্িকা (জৈনেন্ত্র ব্যাকরণের উপর 
সোঁমদেবকৃত লবুবৃত্তি) ৩২৪, ৩২৯ ৩৯৬ 

শবাবলী (রাঁমভদ্ত্রীয় ব্যাকরণ ) ৪৯০ 

শব্বাব্ধিতরী (রাঁমগোবিন্দচক্রবর্তিকৃত 
ব্যাকরণ ) ৫৮৭ 

শবেনদুশেখর (সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর 
নাগেশকৃত টীকা) ২২৭, ৩৭৬, ৪৬২, 

৪৮০১ ৫৩৯১ ৫৬৬-৭ 

শবেন্দুশেখরখণ্ডন ( কৃষ্ণ গ্রণীত ) 
শশাঙ্কধর ভট্ট (ক্ষীরম্বামীর গুরু বা বর্ষীয়ান্ 

সাঁমসময়িক ) ৪৪৯ 

(শীকটায়নীয় ত্রিমুনি 
৫৩৭৯ 

( অমোঘবর্ষের 

২৩১১ ৩০৮১ ৩১৪, 

৭৩০ 

ব্যাকরণ) 

শীকটাঁয়ন__অভিনব 

সভাপত্ডিত ) 
৩১৭১ ৩৫৪) ৩৭৬১ ৩৯৬) ৪২০১ ৪২৭, 

৪৪৯১ ৪৫২১ ৫১৩১ ৫২২১ ৫৩৭১ ৫৭১ 

€৮৫) ৫৮৭--৫৯২ 

শাঁকটায়ন_মহধষি (শিশির-শি্ত ও 
বৈয়াকরণ ) ৫৩) ৬৬) ১১৭১ ৩৪৫১ ৩৪৭, 
৩৫২, ৩৫৬) ৩৬২) ৩৬৩) ৪০৭) ৪৩৫) 
৪৩৭১ ৪৩৮১ ৪৪১১ ৪৪৩১ 88৫) ৪৫৫) 
৪৬৬১ ৪৬৮) ৪৭৯, ৪৮২১ ৪৮৬) ৪৮৮; 
৪৯১) ৪৯৩) ৫০৩, ৫০৮, ৫১৮) ৫২০ 
৫৩১5 ৫৩৪১ ৫৩৬) ৫৩৭১ ৫৩৮৫৪ ১, 

৫৪৩-৪৫১ ৫৪৭) ৫৪৯১ ৫৫২১ ৫৫৪-৫৭) 
৫৫৯-৬১১ ৫৬৪-৬১) ৫৬৮১৫৬৯) ৫ ৭১-৭৬) 

| 8৮৫) ৫৮৭-৯২ 
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শাকটায়নন্তাস ( অমোঘবৃত্ির উপর 

-. প্রভাচন্ত্রকত স্তাম ) ৩৯৮ 

শাকটায়নপ্রক্রিয়া ( অভয়চন্্রহথরিকূত 
জেনগ্রস্থ ) ৪8০৩ 

শাঁকটায়ন ব্যাকরণ ("শব্দানুশাসন? নামক 

জৈন গ্রন্থ) ২৩১ 

শাঁকটায়নম্বতি (মহধষি শাঁকটায়নের 
ব্যাকরণাদি ) ৫৩৮ 

শাকটায়নীয় গণপাঠ (জৈন শাকটায়নের 
প্রাতিপদিকপাঠ ) 

শাকটায়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণ ( শকটি- 

শাকটি-শাঁকটায়নকৃত ) ৫৩৭১ ৫৩৮-৯) 

শাঁকটায়নীয় ধাঁতুপাঠ (জৈন শাঁকটাঁয়ন- 
কৃত) | ৪১১ 

শাকটায়নীয় লিঙ্গা্নশাসন (জৈন শাকটায়ন 

কৃত ) ৪১৯ 

শাঁকটায়নীয় ব্যাকরণ ( মহধি শীকটাঁয়ন 

৪১৫ 

স্থৃত) ৫৩৭-৯) ৫৫২১ ৫৬৯১৫ ৭৫ 

শাকটায়নীয় শব্দাহ্শাসপন (জৈন 

শাকটায়নকৃত ) ৪৯৩ 
শাকপুণি (যাস্কোক্ত প্রাচীন খষি) ৪৪১১৪৪৮১ 

৫৩৩) ৫৩৪; ৫৩৬) ৫৪১ 

শীঁকল্য (শাকল্যনংহিতাঁদি গ্রণেতা) ৪৩৭১৪৩৮) 
৪৪১১ ৪৪৩১৪৪৬১ ৪৯১, ৫০৫১৫১৯১৫২০) 

৫২৫১ ৫৩১-৩৬) ৫৩৯) ৫৪১১৫৪২ 

শাঁকল্য ব্যাকরণ ( মহধি শাঁকন্য প্রণীত ) 
৫৩১১ ৫৩৩ 

শান্তনব (ফিট্ন্ত্রকার বা লিঙ্গামুশীসনকার) 
৪২১ 

শান্ত রক্ষিত বোধিসব (তত্বসংগ্রহাদিরুৎ) ৪১, 

শাঙ্গ ধরপদ্ধতি (শাঙ্গ ধরকৃত) ১৫৬ 

৭৩৯ 

শার্ববন্মিক ধাতুপাঠ (দৌগর্ধাতুপাঠের আঁকর) 
৪৯৬) ৪০৯, ৪১) 6১৫ 

শীর্ববন্মিক গ্রাতিপদিকপাঠ ৪১৫ 

শারীরকভাঁষ্য (শঙ্করাচীধ্যকূত)ট ১৩১ ১৭, 
৩৫ 99 ৪৮৯ €৩৫ 

শালাতুরীয় (পাঁণিনি ) ৪৩৬, ৪৫৫ 

শালিকনাথ মিশ্র (প্রকরণপঞ্জিকা প্রণেতা) 
১৪০১ ৫৮২ 

শালিভদ্র (নমিসাধুর গুরু) ১৫৬ 

শাবরভাম্য বা মীমাংসাভাম্য (শবর 

স্বামিকৃত) ৭১ ৯১ ৫৩, ৩৬১) ৩৮৯) ৪৯১ 

শাশ্বত (প্রাচীন কোঁধকাঁর ) ৪১৭১ ৪৯৮ 

শাস্ত্র্পণনিঘণ্ট, ( বাতটকৃত ) ৪৫৩ 

শাস্্রদীপিকা ( পার্থসারথি মিশ্রকৃত ) ১০৩ 

শিক্ষাশীন্ত্র (পাঁণিনি প্রভৃতি মুনিস্বত) ৩, 
২৭, ৬৮) ৪৭৫) ৫২২) ৫৩৩১ ৬৯৮ 

শিবকীর্তন ( রাঁমেশ্বরকৃত ) 

শিবদত্ত শর্মদাধিমথ (বিভৃতি প্রণেতা ) ৩৭৮, 
৫২৯) ৫৬৫ 

শিবযোগী বা শিবস্বামী (কপ ফিণাত্যুদয়কৃৎ্) 
৪৪৮১ ৪৫২ 

শিবরাম শর্মা (কলাপীয় কুনুঞ্জরী প্রণেতা) ৪*০ 

শিবরামেন্ত্র যতি (গজশ্থত্র ব্যাথ্যাকার ) ৪১৪ 

শিবনুত্র (প্রত্যাহার সুত্র) ৪৬৬-৬৯১ ৪৭৪, 
৪৭৭১ ৪৮০, ৪৮২) ৪৮৪১ ৪৮৬-৭১ ৫৩৯ 

শিবন্বামী ( কপ ফিণাভ্যুদয়গ্রণেতা ) ৪০৯ 
৪১৪) ৪৪৮১ ৪৫২ 

শিশুপাঁলবধ ( মাঘরচিত ) ১৮০১ ৪২৪১ ৫১৬, 

৪৬৩ 

৫৭৪, ৫৭৫ 

শিশুবোধ ( কাশীনাথ কৃত) ৪৫৬) ৪৫৮ 

শিগ্হিতন্তাস ( চিচ্চ্বৃত্তির উপর উগ্রতৃতি- 

কৃত কলাপীয় গ্রন্থ) ৩৯৮ 



৭৪০ 

শীষ্ববোধ ব্যাকরণ 

শীফ নায় (9011910৫]) ( তারানাথ- 

গ্রণীত বৌদ্ধ ইতিহাঁসের অন্ুবাদরৃৎ ) 
৪৫১) ৪৯৪ 

শুরু যতূর্ব্বেদ ৪১ 

শুরুষজুঃপ্রাতিশাধ্য ( কাত্যায়নম্থত) ৩৪১ 

শুদাগুবোধ ব্যাকরণ (রামেশ্বরকৃত) ৪৫৭১৪৬৩ 

শুদধ্ধিতব । রঘুনন্দনকৃত ) 
শুভাঙ্ক বা শুভাঙ্গ ( 'উৎপলমালিনী” কোষ 

প্রণেতা! শাবিক পণ্ডিত) ৪৫৩১৭৯৮১৫৩০-১ 

শলপাঁণি (ন্মার্তনিবন্ধকার ) 

শেষকুষ্খপর্ডিত ( পদচন্দ্রিক/ব্যাকরণ- 

প্রণেতা) 
শেষ বীরেশ্বর ( কৃষ্ণ পণ্ডিতের পুন্র ) 

শৈশিরীয় শিক্ষা &৪১ 

শৌনক কুলপতি-_দ্বিতীয় (বৃহদ্দেবতাদিম্র্তী) 
১১৪১১২২১৩৩৩) ৩৪২) ৩৫৬) ৩৬২, 8৪৭। 

৪6€$ 

৪৫৮ 

৩৮১ 

৪৫৮ 

৪৫৮ 

৫২৬) ৫৩১) ৫৩২) ৫৩৩) ৫৩৬) ৫৪১ 

শৌনকবেদনিধি__গ্রথম ( কুলপতি শৌনকের 

পূর্বপুরুষ এবং প্রথম ব্যাড়ির গুরু) ৪৪৭, 
৫২৫) ৫২৭ 

শৌনবীয় খক্প্রাতিশাখ্য (দ্বিতীয় 

শৌনকস্থৃত ) ৫২৬ 

শ্রান্ধতত্ব ( রঘুনন্নকৃত ) ৪৫৮ 

শ্রান্ধমযুখ ( নীলকণ্ঠরৃত ) ১১৭১৭৪০ 

আদ্ধবিবেক ( শুলপাণিকত ) ৩৮১ 

শরীক (শাকিক পত্ডিত ) ৪০৯ 

্রীকঠাঁচারধ্য ( তর্কপ্রকাশকৎ ) ৩৪৯ 

শ্ীকর আচার্য-দ্বিতীয় (ব্যাখ্যামুতরৎ) ৪২২ 

শ্রীকৃষ্ণ ( ভগবান্ বাসুদেব ) ২৮ 

প্রীজীব গোস্বামী ( হরিনামামৃত ব্যাকরণ- 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

কত) 

৩ ৯) ৩৪৯৪। ৩৯৬১ ৪৩২) ৪৫৩) ৪৫৫-৬ 

শ্রীতত্বনিধি ( বৈষবস্র্থ ) ৩৮৭-৮১৪৩৭) ৪৯১। 
৫২০) ৫৩১১ ৫৩৯ 

১৬৮) ২৫২) ২৭৭) ৩১৪১ ৩২৮) 

শ্রীদত্ত ( জৈনব্যাকরণকৃৎ) ৪৪৮৯ 

্রীধরদান ( সুক্তি কর্ণামৃত-গ্রণেতা ) 
শ্রীধরম্বামী (ভাগবতের টাকাঁকার ) ১৪১৫৬) 

শ্রীপতি দত্ত ( কাতন্ত্র পরিশিষ্টকাঁর ) ৯; ১২৩) 

১৪৭, ১৫৬) ১৭২) ১৭৭) ১৮৭১ ২২৭, 

১৫৬ 

২৮৫) ২৮৯১ ৩১৭৯; ৩৮? ৪৩২, ৪৮৫ 

নলিপাদকৃষ্ণ বেলতল্কমূ-_ভাক্তার (প্রাত্বিক 

পত্তিত) ৪২৬) ৪৩৮১ ৪৬১, ৫২০) ৫৭১ 

শ্রীগ্রভাকর বর্ধন ( হর্ষবর্দনের পিতা) ৪২৪ 

শ্রীতদ্র ঝা শ্রীভদরেশ্বর স্থরি ( দীগকব্যাকরণ- 

প্রণেতা ) ৪১৪) ৪৩৬ 

শ্রীভায্ ( রামামজকৃত বেদান্তভান়্ ) 

্ীবল্লভবাঁচনাচাধ্য (দুর্গপদ গ্রবোধ প্রণেতা)৪২৮ 

্রীবিশবস্তর মিশ্রবিষ্ঠাসাঁগরবাদিসিংহ 

(সন্ন্যাসের পূর্বের চৈতন্তদেবের নাম) ৪০৮ 

্রশচন্্র চক্রবর্তী (গ্রাত্বিক পর্ডিত এবং 

৫০৩ 

ভাঁষাবৃত্বির টিপ্পণকার) ৩৯৩) ৪১২ 

শ্রীহর্ষ ( নৈষধচরিত-প্রণেত। ) 

শ্রতপাঁল (জৈনধাতুপাঠবৃত্তিকার) ৪১২ 
৪৪৮) ৪৫২১ ৪৯৫ 

গ্নোকবার্ঠিক (ব্যান্্ভৃতি কত) ১৭৩, ২৯৮, 

২৮৮) ৩৬) ৩৯০। ৪২৯১ 888 ৫৩৭ 

৫৩৯, ৫৪৫) ৫৪৮) ৫৬৩; ৫৬৭ 

গ্লৌকবার্তিক ( কুমারিলড্ট প্রণীত) ৩৪-৬, 

১০২) ১১৪) ১৩৯১ ১৭৩) ২২০. ২৭২, 

৩৯১১ ৪২৯, ৪8৪১ ৫৩৭১ ৩৯) ৫৪£ 

শ্বেতবনবাসী ( স্বেতবনবৃত্তিকৎ ) ৫৮৩ 



ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসস্মিত ্ রনথ-গ্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা 
শ্বেতবনবৃত্তি (শ্বেতবনবামিকৃত উাদিবৃত্তি) ৫৮৩ 

যটুকারক-কাঁরিকা (দ্বিতীয় দুর্গসিংহকুত) ৪০০ 

ষটুকারক-কারিকা-টাকা (রভসনন্দিতকৃত)২৬৮ 

ষড়গুরুশিষ্ত 

ষড়ধ্যায়ীসাংখ্য স্ৃত্র 

ষড়ধ্যা যী ্ত্রীয়বার্তিক বা রাঁজবান্তিক 
( মহারাজ মিহিরভোঁজ প্রণীত ) 

সংক্ষিপ্তসাঁর (ক্রমদীশ্বর প্রণীত ) ২৪৭, ২৫৯, 

২৬৮১ ২৮৪, ২৯০১ ২৯৪১ ৩০৬১ ৩১৪১ 

৩৩১, ৩7৪১ ৩৫৫১ ৩৬২১ ৪৩৭) ৪৫৫১ 

৪৬২১ ৪৮৫) ৪৯৬-৭১ ৫০০১ ৫৩১১ ৫৭১ 

সংক্ষিপ্তসাঁরটাক। ( গোঁয়ীচন্দ্রকৃত ) এ 

২৪৮, ২৫২১ ২৫৯) ২৬৯১ ৩৬০১ ৩৯৫১৪ ০৪ 

সংগ্রহ (ব্যাড়ীয়) 

সংগ্রহকাঁর ( ব্যাড়িমুনি ) 

সংগ্রামসিংহ ( বালশিক্ষাগ্রণেতা ) ৪৫৭। ৪৬৩ 

স্কারমগ্্রী ( রমাঁকান্তকৃত ). 

সঙ্কল্পনূ্যোদয় ( বেহ্কটনাথ বেদান্তদেশিক- 

গ্রণীত নাটক ) 

সঞ্জীবনী ( সীতানাঁথ সিদ্ধান্তবাগীশকৃত ) ২৯১ 

১১৬ ৪৫২১ ৪৬২; ৪৬৭১ ৫২৭ 

৫১১-১২ 

৫১২ 

৯৭৮ 

৩৮৯১ ৪২৯১ &$২৮-৯ 

৪২৯) ৪৩৪১ ৫২৯ 

৪০৩ 

৫৮৭৯ 

সতীবৃত্তি ( ওণাদিক ব্যাখ্যা) ৫৭১) ৫৮৩ 

সত্যব্রত সামশ্রমী ১৬) ৪৬৬ 

সত্যপ্ী (শাকল্যের গুরু ) ৪৪১ ৫৩৩ 

সদানন্দ ( অদ্দৈত ব্রহ্মসিদ্ধিকাঁর ) ১৬২ 

সদুক্তিকর্ণামূত ( শ্রীধরদীসকৃত ) ১৫৬ 

স্ত্তি অর্থাৎ কাঁশিকা বৃত্তি ৩৯৬ 

সনৎনুজাতীয় ভাস্ব (শঙ্করাঁচাধ্যকৃত) ৫১৬ 

সগষি ( শ্মতিকার ) ১১৮ 

সপ্তশতী ২৮১ 

সমন্তডদ্র ( চিন্তামণির টিপ্লনীকার ) ৩৯৯,৪৯৪ 

সমস্তুভদ্র (চন্দ্রকীত্তির ব্যাকরণ) ৪১৫ ৪৪৮ 

সমস্তভদ্র (নালন্দার অধ্যাপক ) ৪৫১ 

ূ সাঁমবেদীয় পদপাঠ ( গাঁগ্যমুনিকৃত ) 

৭8১ 

সমস্তভদ্র ( জনৈক জৈনাঁচার্য্য ) ৪৫৪ 

সময়স্ুন্দর হুরি ( কল্পস্থত্রের টীকাকার ) ৪৯৩ 

সমাসবাদ ( গোবিন্দভট্টকৃত ) 

সমাসসংগ্রহ ( বূপনারায়ণকত ) ৪০৬ 

সন্বন্ধবাঁত্তিক ( স্ুরেশ্বরাচাধ্যকৃত ) ৩৭৪১৩৯ 

সরম্বতীকঞ্ঠীভরণ ( ভৌজবাজীয় ব্যাকরণ ) 
২৩৮১ ২৪১) ২৪৪, ২৮৪১ ২৯১১ ৩১৪১৩২০ 

৩২৩) ৩২৭১ ৩৫৪১ ৩৫ ৫১৩৬৯-৭০১৩৭৫-৬১ 

৩৯৭৪ ৪০৯১ ৪২৭১ ৪৩৭১ ৪৫৫) ৪৬২১৫৭১ 

সরম্বতীদেবী ( “ুত্রসপ্তশতী'দাঞ্ ) 

সর্বদর্শনসংগ্রহ ( মাঁধবাঁটাধ্যকৃত ) ১৩৭, ১৬৪ 

সর্বধর উপাধ্যাঁয় ( উপাধ্যায়সর্বন্থ প্রণেত। ) 
৪০৯, ৫৭০১ ৫৮৪ 

সর্ব্বলক্ষণ| (পৃথিবীশ্বরকুত) ৪১৭-৮১৪২ ০১৪২৪ 

সর্বববন্মীচার্য্য » 'শর্ববন্মীচার্য্য” দ্রষ্টব্য 

সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ( অমর কোষের 

টাকা সর্ধবস্বপ্রণেতা) ৩৯৭) ৪০১১৪১৭-২৪ 

সহজকীস্তি বাঁচনাঁচাধ্য (সারস্বত প্রক্রিয়ার 
বৃত্তিকাঁর এবং খজুপ্রাজ্ঞব্যাকরণকৃৎ ) 

৪০০১ ৪১৪ 

৫০২ 

৪৫৬৩১ ৪৬৪ 

সাঙ্যকারিকা ( ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্ধযকূত) ২৯৭১ 
৩৮৬১ ৫১১ 

সাঁঙ্যদর্শন ৩০১ ১১৮) ২৯৭১ ২৯৯ 

সাঁঙ্ঘয গ্রবচনভা স্ব ২৯7 

সাঙ্খয গ্রবচনহ্ত্র ৫১১ 

সাঁতকড়ি মুখোপাধ্যায়-_ডাক্তার (প্রান্তিক 

পণ্ডিত) ৫১১ 

৫৪২ 

সামবেদীয় প্রাতিশাখ্য (শাকটায়নীয় খকৃতন্ত্) 
6৮৬) ৫৪০ এবং “কৃতন্ত্র দ্রষ্টব্য । 

সাঁয়ণাচার্ধ্য ( বেদভাস্মকাঁর ও মাঁধধীয় 

ধাতুবৃত্তিকৎ) ১৮১২৭১৪ ০১৩১১৬৮১৯৬% 

৯৮১১০৮১১১২১১১৪১১২৩৩৯৭১৪ ০২১৪ ১৭ 



৭8২ 

সারধরোপাধ্যায়োৎসবকীর্তি (নেপাঁলদেশীয় 
প্রাচীন পণ্ডিত এবং পদরোহছণাদি 

প্রণেতা ) ৪০০ 

মারদাবিনোদ (সারদারঞ্জনরায় প্রণীত 

সিদ্ধান্তকৌমুদীব্যাধ্য] ) ২৮৫ 

সারনিরণয় (দ্বিতীয় রমানাথ কৃতঃ ) ৪০০)৫৭০ 

সারমঞ্জরী ( জয়কৃষণ প্রণীত ) ২৬০১৩৩৮১৪০০) 
৪৬১ 

সারস্থন্দরী ( মথুরেশকত ) ৪২২ 
সারস্বত অর্থাৎ সারস্বত গ্রক্রিয়! বা সাঁরম্বত 

ব্যাকরণ বা দিদ্ধান্তচন্ত্রিকাঁ-_-.৭৩-৪১১৭৯ 

২৫০ ২৬১) ২৬৮১ ২৮৭১ ৩০১) ৩০৮১৩১৪ 

৩২৯১ ৩৫৪-৫)৩৯৯)৪৩৭) ৪৬০১৪৯১১৫০২ 

সারম্বত প্রক্রিয়া! ( অনুভূতি দ্বরূপাঁচারধ্যকৃত ) 
২৫০১২৬৮১৩২৯১৪৬০১৪৯১১৫৮৬ 

সারম্বতবৃত্তিকাঁর ( অন্ুতৃতিশ্বরূপাচা্য্য বা 
, রামাশ্রম) 

সারম্বত ব্যাকরণ ( নরেন্্রাচারধ্যরূত বৃত্তি- 

বাততিকসমেত সারম্বতস্থত্র বা সুত্র 

সপ্তশতী ) ৫০২১৫৭১ 

সারম্বতব্যাকরণ ঢুণ্চিক! (মেঘরত্বকৃত) ৪০ 

সারশ্বতমৃত্র ভান্তকার ( কাঁশীনাথ বিদ্যানিবাঁস) 
৪৫৮) ৪৯৫ 

৩৯৬ 

সাহসাঙ্ক (প্রাচীন কোষকার ) 
সিংহগুপ্ধ (প্রথম বাগ. ভটের পুত্র এবং দ্বিতীয় 

বাগভটের পিতা ) ৪৫১ 

সিদ্ধনন্দী ( জৈনব্যাকরণকৃৎ এবং সম্ভবতঃ 
সিদ্ধসেন গণি দিবাকর) ৪৪৮-৯)৪৫০ 

সিদ্ধবাক্যান্শীসন ( হৈমব্যাকরণ ) 

সিদ্ধব্যাকরণ অর্থাৎ সিদ্ধবাক্যানশাঁসন ৪৫৫ 

৪৯৭১৫৩০ 

৪৫৫ 

* প্রথম রমানাধকৃত 'সারনির্দযা কৌমারদের 
একধানি গধাদিক গ্রনু। 

সিদ্ধসেন গণি দিবাকর (ভ্তায়াবতারাদিকং ) 
৪০৫) ৪৫) ৫১০ 

সিদ্ধ হেমচন্দ্রাভিধস্থোগজ্ঞ শব্ধাহুশীসন অর্থাং 

সিদ্ধবাক্যান্থশাসন বা সিদ্ধব্যাকরণ ৪৫৫ 

এবং “হৈমব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য 

সিদ্ধানন্দ (কাতস্ত্রোন্তরাঁংশ এবং তৎপ্রণেত)৪৫৪ 

দিদ্ধান্তকৌমুদী ( পাণিনীয় প্রিয়া গ্রন্থের 
উপর ভট্টোজিগ্রণীত বৃত্তি) ১৪৮ ১৮৯) 

১৯৪) ২০৪) ২২৭) ২৪৩, ২৪৫১২৬9১২৭০ 

২৮৩) ২৯৩) ২৯৫১ ৩২১, ৩৬৮১৩৮০১৪০০ 

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (রাঁমাশ্রমকৃত সারম্বতবৃত্ি) 
১৭৩-৪) ২৫০) ২৬১১২৮৭১৫৩৮১৫ ৭২)৫৮৬ 

সিদ্ধান্ত-বিন্দু (শঙ্করাচার্ধ্য প্রণীত) 

সীতানাথ প্রধান (প্রাত্বিক পত্তিত। ৪৩৮,৪৯২ 
সীরদেব (পরিভাষাবৃত্তিকৎ) ৩৭৪,৩৭৭ 

স্থধাকর ( বাঁচকবাধ্তিকগ্রণেতা ) 
সুনাগ ( সৌনাগসম্পরদায়প্রবর্তক ধাতু- 

পারায়ণিক আচীর্য্য) ৪০৭) ৪৪১) ৪৪৪-৫ 

স্ুনাঁসীর ( দেবরাজ ইন্্র) 
স্থপন্ন ( পদ্মনাভরত ব্যাকরণ ) ৬৩১১৭৯,২৭৭) 

২৮৮১ ২৯০) ৩১৪১ ৩৪৫) ৩৫২) ৩৫৪-৫) 

৪৬০ 

৪১৪ 

৪৪৩১ ৪৮৮ 

৩৬২) ৩৯৯) ৪১১১ ৪১৩) ৪৫৫) ৫০০১৫২৪ 

সুপদ্মমকরন্দ ( বিষুমিশ্রকূত সৌপদ্ব্যাথ্যা ) 
১৪৫১ ১৫৬) ৩৪৩) ৩৫১) ৩৯৯১ ৪8৪ 

স্বপল্মাবিবর ণপঞ্রিকা ( পল্মনাঁভকত ) 

সবক্ষণ্যশাস্ত্ী (গোভি্লগৃহকর্মগ্রকাশ- 

প্রণেতা ) 

নুভাঁষিতাঁবলী ( বল্নভদেবীয় ) 
সভৃতি (কামধেনু বা কবিকামধেন্থনামক 

কোষ প্রণেতা ) 

থুমন্ত (শ্বৃতিকার ) 

৩৯৯ 

৪৯৬) ৫১৫ 

১৬ 

৪১৩ 

১১৮ ৪৪১ 



'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস"স্থিত গ্রন্থ-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা ৭৪৩ 
স্থরতারতী (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্রশাস্ত্ি- 

প্রবপ্তিত মাসিকপত্রিক! ) ২১৩, ২৩৮,৩০৮ 

স্থরেশ্বরাচাধ্য ( শঙ্করাচার্য্যের শিস্ত এবং 

বৃহদারণ্য কবাত্তিকা দিগ্রণেতা) ১০৩,২৯৭, 

৩৭৪১ ৩৯০, ৫৫৮ 

স্থবোধা ( ছুর্গাদাঁসকৃত মৌদ্ধবোধ টীকা ) :৬৯ 

এবং তমুগ্ধবোধ টীকা” ডরষ্টব্য | 

স্থবোধিনী ( গোঁপালগিরি প্রণীত প্রবোৌধ- 

চন্দ্রিকা-টীকা ) 

স্থুষেণ বিদ্যাঁভুষণ কবিরাজ ( কবিরাঁজ বা 

কলাপচন্দ্রপ্রণেতা ) 

২৫৬১ ২৬০-১৯১ ২৭৩, ৩০১, ৩০৫১ ৩০৯ 

৪৬০-৬১ 

৯১ ১৩ ২২৩১ ২৫৪, 

৩১৪১) ৩২৪-৫১ ৩২৮১ ৩৩০১ ৩৬০১ ৩৭৮, 

৩৮৫৩৯৫৩৯৯১৪ ২৮৭৪ ৫ ৪১৪৫ ৭১৫ ০০৫৬৩ 

স্বক্তিমুক্তাবলী 

হুতীবৃত্তি ( ওণাঁদিক গ্রন্থ) 

সুত্রপ্রকাঁশ ব্যাকরণ ( অগ্লয়দীক্ষিতকৃত ) 
৪৫৬১ ৪৫৮ 

১৫৭ 

৫৭৬১ ৫৮৩ 

সুত্রসপ্তশতী (সরশ্বতী প্রদত্ত শুত্রসমূহ) ৪০৪ 

সুব্রসারপ্রক্রিয়া৷ (বদ্ধমানকৃত ব্যাঁকরণ)৪ ৫৬,৪৫৮ 

স্ত্রসাঁর ব্যাকরণ ( কুবেরপপ্ডিতকৃত ) 
৪৫৬, ৪৫৮১ ৪৬৩ 

সুর্য্যকাস্তশাস্ত্রী প্রাত্বিক পণ্ডিত) ৪৪৫১৪৪৯১৫৭৫ 

সষ্টিধর চক্রবর্তী (ভাষা বৃত্তযর্থবিবৃতিকৎ)১৫৬,৪৯৭ 

সেনক (বৈয়াঁকরণমুনিবিশেষ) ৪৩৮,৪৪৩১৫ ০৭ 

সেনকীয় ব্যাকরণ ৫০৭ 

সোমদেবভট্ট (কথাসরিৎসাগরকৎ) ৪৯৯ 

সোমদেবহুরি ( শব্দার্ণবচন্দ্রিকাকৎ) ৩২৪, 
৩২৯১ ৩৯৬ 

সোমেশ্বরভট্ট (ভ্ায়নুধাপ্রণেতা) ৪২১ ৪৪১ 
৬২১ ৯৯) ৩৮৯ 

সৌনাগসম্প্রদায় (সুনাগাঁচার্যয প্রবত্তিত ধাতু- 

পারায়ণিক সন্প্রদায়বিশেষ) ৩৭৩১৪০৪, 
৪০৬১ 885 ৫০৭১ ৬৭৬ 

সৌপন্নবৃত্তি 
সৌপদ্মসম্প্রদায় ২৬২, ৩২৯, ৩৯৯১ ৪১৫, ৪২২ 

সৌম্য ব্যাকরণ 

৯৩৬ 

৪৪৮১ ৪৫৪ 

সৌরপুরাণ ৪৭১ 
সৌধ্যভগবান্ ব! সৌর্য্ভাগবত ৪৪২ 
সৌবরশাস্ত্ ৯১১ ৯২ 

সৌবরসম্প্রদায় ৬৬৯১ [৯১ এবং ৬৭২] 

স্কন্দপুরাঁণ বা স্কান্দ ২৬১ ৪৪) ১২০১ ১৬১ 

স্কন্দন্বামী (নিরুত্তভাম্মকাঁর ) ৫২২১৫৫৭১৫৬২ 

স্কান্দভায্য (ক্কন্স্বামিরুত যাস্বীয়নিকুক্তভা স্তু)৫৪৮ 

ইক্চাঁর-*'5৮০7০৮709 0? 070 4876০- 

01152917170 এ. শ. 72260 ৩৯৭ 

স্পন্নপ্রদীপিকা ( উৎপলপ্রণীত ) ৪৫৩ 

স্পর্শকারিক! ( ভট্টোজিপ্রণীত ) ৪০০ 

স্ফোটচটক ( কৃষ্ণভট্ট মৌনিপ্রণীত) ৪৬১ 
্ফোটচন্দ্রিক! ( জয়কৃষ্ণ মৌনিপ্রণীত ) ১৪ 
ক্ফোটাঁয়ন এবং স্ফোটায়ন ব্যাকরণ ৪৩৮) 

স্মার্তভট্রাচা্য ( রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়- 
ভট্টাচার্য ) 

স্বতিচন্দড্রিক ( আপোদেব প্রণীত ) ১১৭,৪৫২) 
৫৩৬) ৫৪০ 

৩৩৩৬ 

সোপজ্ঞধাতুপরায়ণ ( হৈমধাতৃপাঠ ) ৪১৩ 
হটন্ উডস্ (8600৮ 01 00 ০৫৪ 

৪59601) 01 1০965019]1 ) ৫১০১ ৫১৫ 

হডডচন্দ্র (অমরকোষের প্রপিদ্ধ টাকাকার) ৪২২ 
হনুমান্ (মহানাটককুৎ) ৩০২ 
হনুমান্ (অঞ্জনা পুত্র) ৩৮৮ 

হযবরট্” হত্রবিচার ৪৮১ 



৭88 

হরচরিতচিস্তামণি (জয়দ্রথগ্রণীত) 

হরদত্তমিশ্র (পদমঞ্জরী প্রণেতা) ১৩৬-৭১১৯০,৩৮৮ 

৩৯০-১,৪১৯,৪৯২১৫০৪১৫২১১৫২৩১৫৪১ 

হরগ্রসাঁদশাস্ত্ী (প্রাত্বিকপণ্তিত) ৪৬০) ৪৬৯ 

৪৯১) ৫৮৫-৬ 

৪৭৯৪ 

হর্যকীত্তি (চন্ত্রকীত্তির শিশ্ক এবং সাঁরম্বত- 

সম্প্রদায়ের ধাতুপাঠিগ্রণেতা ) 

হর্ষদের বা! হ্ষবর্ধন (মহারাজ) 

হরযব্্ধনীয় লিঙ্গান্শাসন ৪১৭, ৪২৭ 

হরিকারিক1 (ভর্তৃহরিগ্রণীত বাঁক্যপদীয়াঁদি- 

শ্লোক) 

হরিচরিতকাব্য (চতুতুজকৃত) ৪৪, ৪৯২ 

হরিদীক্ষিত (পরিভাষোপস্কারাদি প্রণেতা ) 

৩৭৭) ৪৬১ 

হরিনামামৃতবৃত্তি (শ্রীজীবগোম্বামিকৃত) 

হরিনামামূত ব্যাকরণ (বূপগোস্বামিকৃত ক্ষুদ্র 
ব্যাকরণ) 

হরিনামামূত ব্যাকরণ-_ শ্রীজীবগো স্বামিকৃত 
বুহদ্ব্যাকরণ (18001 160908100) ১৪৪, 

১৫৬ ১৬৮) ২৫২) ২৫৬১ ৬১৯১১২৬৫২৬৮, 

৭ ন ২৭৯) ২৮৯-৯০১ ৩১ ৪১ ৩২৮ ৬৩৪। 

৩৫৪-৫) ৩৫৯) ৩৮৬) ৩৯৪) ৪৫৩১ ৪৫৫-৬ 

হরিযোগী (শাবিকাভরণগ্রণেতা) 

হরিবংশ 

হরেক আঁচাধ্য (হরিনামামুত ব্যাকরণের 
উপর 'বালতোষণী। টাকাগ্রণেতা ) ৩৯৯ 

হলামুধ ( কবিরহস্যগ্রণেত! ) ৪**১৪১৪৪৪৯৮ 

৪১৩ 

৪ ১৬-৯)৪২১ 

১৭৫) ২৬৫) ৪০০ (08911) 

৩৯৬ 

৪৫৫-১ 

৪১৪ 

২৭-৯ 

হারাঁবলী কোঁষ ( পুরুষোত্তিম প্রণীত) ১৫৯ 

হিউ এন্ চোয়াঙ্গ (চীনদেশীয় ভার্তপর্ধ্যটট ক)৪৯০ 

হিরণ্যাভ (যাঁজবন্ধ্যের পিত! ) ৪৪০ 

হিস্টি,'' ন190 ০400006 3808 

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

৮ 14166196009 03 5 

10110: ৫৩২ 

হিস্টি... 71960: ০ 08208 

১৪৪৮ 05 1১, ড. 1809 ৪৫৮ 

হিন্টি...7186075 01 21916 1168- 

6010 10/ 16161) ৪১৬) ৪৯৪) ৫১২ 

হীরাধর ( বিজ্জলভূপতির পুত্র ) ৪৬০ 

হুগগ ( প্রাচীন কোষকার ) ৪.৮ 

হৃদয়হরিণী (দণ্ডনাথকৃত) ৩২৭, ৩৭২ 

হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী (প্রাত্ধিক পণ্ডিত) ৫২ 
হেমচন্ত্র্রি ( শ্বেতান্বরীয় জৈন বৈয়াকরণ ) 

২৭ ) ২৭৭) ২৮৪) ৩৭২। ৩৭৭) ৩৯০) 

৩৯৬) ৩৯৮, ৪২০, ৪২১১ ৪২৬১ ৪২৮; 
৪৫২-৭১ ৪৯৫ ৪৯৭১ ৫৩০) ৫৩৫) ৫৭১ 

হেমনন্দনগণি বাচকরত্বসার (সারম্বত 

প্রক্রিয়ার ব্যাথ্যাকাঁর ) 

হেমহংসগণি ( 'ম্যায়সংগ্রহ' গ্রস্থপ্রণেতা ) 

৩৬১) ৩৭৭ 

8 ৬০ 

হেমাদ্রি ( চততুর্বর্গচিস্তামণিকৎ ) 
হেলারাজ (বাঁক্যপদীয়ের 'প্রকীর্ণ প্রকাশ? 

নামক ব্যাখ্যাগ্রণেতা) ২৫৬,২৫৮,২৬৪-৫, 

২৮১) ২৯৩-৫ ৩*৩-৪১ ৩০৯) ৫২২ 

হৈমগণপাঠ ( হৈমপ্রাতিপদিকপাঠ ) 
হৈমব্যাকরণ বা হৈম শব্াম্থশীসন বা 

সিদ্ধহেমচন্দ্রীভিধ ম্বোপজ্শব্ামুশাঁসন 
বা সিদ্বসত্র ( হেমচন্ত্রকৃত শ্বেতাদ্বরীয় 

ব্যাকরণ) ২৭১১ ২৮৪১ ৩১৪) ৩৫৫) 
৩৯৬) ৪৩৫) ৪৩৭) ৪৫৫-৬) ৫৭১ 

হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাঁধ্যায় ( বঙ্গীয় কবি) 

হম্বমাওকেয় (শবশান্তরে বৈদিক প্রমাণ- 

পুরুষ) 

৪১৫ 

২৯ 

১৬৩৬ 

.. গ্ারারাারজানযারারার 



০ষাজনাদিসঢমত শুদ্ধিপত্র । 

প্রাকৃকথন 
৮ পৃষ্ঠার ৯-১* পংক্তিতে পাশ্চান্যপত্তিতোক্ ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিকে বৃত্তিকার 

দুর্গসিংহ জানেন না, কারণ যোগ্যস্থলেও বিমলমতির......বচন পাঁওয়! যায় না” এই অংশের 
পাঁদটাকা_-“এ কথা অনবধাঁনমূলক, কারণ চতুষ্টয়ের ২৫৯ স্ত্রীয় দৌর্গবৃত্তিতে বিমলমতিকৃত 
ভাগবৃত্বির “মিলিতং ফুক্তমুচ্যতে” এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ।» ৰ 

১০ পৃষ্ঠার ৭ পংক্কিতে “উ্টঘটা” সম্বন্ধে পাঁদটাকা-_-“ইনি গৌড়াধিপতি নারায়ণপাঁলদেবের 
প্রধান মন্ত্রী এবং দেবপালের সচিবশ্রেষ্ঠ দর্তপাণির প্রপৌত্র ও সাধারণ সাঁমবায়িক কেদার 

মিশ্রের পুত্র 'ভট্টগুরব মিশ্র” । দর্ভপাণির পিতা গর্গদেব দাক্ষিণাত্যের 'ভ্টগুরব নামক পুরো- 
হিতবংশোঁৎপন্ন। প্রাচীন সংবাদের আঁধারম্থরূপ বলিয়! ভট্টগুরবমিশ্র “ভট্টঘটা। নামে প্রসিদ্ধ 

হন। তাহার “গুরুপরম্পর! ইতিহাস” পাওয়। যাঁয় না,.কি্তু লামা তারাঁনাথের [71860 ০ 

[380001910 1) [1101 নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হয় ।” 

২১ পৃষ্ঠার ৩০- পংক্তিতে 'দীক্ষাসময়ে পদের পর “অর্থাৎ উপসংপাদকালে, এই অংশ 

যোঁজনীয়। 

২৩ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে_-সংক্ষিগুসারকদের, এই অংশের পূর্বে-_“দিগন্বরদের স্তায় 
বেহীনরস্যৈঃ ( জৈনেন্ত্র ব্যাকরণ ৫1১1৭ ) বা” এই অংশ যোজনীয়। 

২৩ পৃষ্ঠার ১৩ গংক্তিতে-_“বাছিনরি” স্থলে “বাহীনরি' পঠনীয়। 
২৪ 9 ১৬ 9 তধারণি সন্ন্ধীয় পাদটাকা__"পাণিনির তৌবলিগণে ধারপি/- 

নাম পাওয়া যায়। উক্কিও আছে-_-তৌবল্যাদেঃ প্রাচামিএন্তালুঙ, নাস্তি। রাবণঃ পিতা 
রাবণিঃ পুত্রঃ॥ ধারণ: পিতা ধারণিঃ পুত্রঃ।” উদ্যোগপর্ধের ৬৯ মতান্তরে ৭৩ বা ৭৪ অধ্যায়ে 

মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন একটী অতীতের কাহিনী বলিয়াছেন যে, দ্বাপরের অবসানে এবং 

কলিযুগের উৎপত্তিসময়ে জ্ঞাতিমিত্রাদির উচ্ছেদ করায় ১৮ জন রাজা কুলাঙ্গার বলিয়া অভিহিত 

হইয়াছিলেন, যেসন__চীনদের রাঁজা ধোতসূলক, চন্দ্রবৎসদের রাজা ধারণ, ইত্যাদি 

(১১-১৭ কোক )। ধৌতমূলক অর্থাৎ 'পুয়ম্ঃ । এরূপ দুর্নীতি রাঁজরক্কের বিরুতিবিশেষ 

ভাবিয়া চীনের লোকেরা তাহাকে প্পুয়ম্চ বলিতেন। রাজা হুইবার পর সীন্হোয়াম্কে এবং 

পরে ধান্সিকগ্রবর ফোহিকে রাঁজ্যভার অর্পণ করায় ভারতে তিনি ধৌতমূলক বলিয়া অভিথ্ি 

হন। চীনদেশীয় তিহীসিকদের মতে খুষ্টজন্মের ৩০০* বৎসর পূর্বের ইনি রাজত্ব করিতেন। 

সুতরাং 'সংখ্যাহনাদেশে শত? স্ায়াহছসীরে ইহার ৩১ খৃষ্টপূর্ববশতাবীয়ত্ব অন্থপপন্ন নহে। 

গণনাপূ্বরক বরাহমিহির বলেন, ৬৫৩ কল্যনধে ( অর্থাৎ ২৪৪৯ খুইপূর্বাৰে ) কুরুপাঁগুবের 

ুদ্ধ আরব্ধ হয়। অতএব তাহার মতে ৩১০২ ৃষটপূর্বাব্ধে দ্বাপরের শেষ এবং কলির প্রারস্ত 

বুঝিতে হইবে। চৈনিক ইতিহাস হইতে ধৌতমূলকের স্থিতিকাল অবগত হওয়ায় ভীমের বাক্যে 



৭৪৬ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস 

বা! বরাহ্মিহিরের সিদ্ধান্তে অনাস্থা দেখাইবাঁর অবকাশ নাই। এইজন্ত ধারণিকে আমরা ৩০ 

ৃষ্টপূর্ববশতাববীয় বলিয়া মনে করি ।” | 

৪১ পৃষ্ঠার ২৭ পংক্তিতে 'ব্যাড়যপজ্ঞং ছু্ষরণম্চ এই অংশের পাদটাকা-_“কেহ কেহ 

বলেন-_“ছুষ্ষরণং ব্যাকরণং কামশান্রমিতি ( পদমঞ্জরী 91৩1১১৫ )। ব্যাখ্যা হন্ নে । আর 

ব্যাড়িও কামশান্ত্রের প্রবস্ত! নহেন।” 
৫৪ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে “কাশকতমং গুরুলাবম্” এই অংশের পাদটাকা_« কাশরৎ্নং 

গুরুলাঘবম্। অর্থাৎ কাশকৎঘনং ব্যাকরণং ত্র শবসংস্কারোপায়ানাং গৌরবং লাঘবং চ চিন্তিতম্।” 
৭ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে--বিষ্ননটি স্থলে “বিস্লিষ্ট পঠনীয়। 
৮৪ পৃষ্ঠার শেষে “পিবতি মধুনি..'ইতি পিক: এই অংশের পাঁদটাকা--“মহাভারতে আছে 

__মিধ্বাঁকর্ষঃ শকুনিঃ। (উদ্যোগ ৪০1৯ বোম্বাই সৎ )। ইহাতে সর্ধজ্ঞনারায়ণ বলিয়াছেন_- 
“মধ্বাঁকর্ষ: শকুনি কোকিল: | “মধুপঃ কোকিল: পিকঃঃ ইতি বচনাৎ।” (ভারতার্থপ্রকাশ)”। 

২* পৃষ্ঠার 'বর্ণাগমো! বর্ণবিপর্য্য়শ্চ দ্বৌ *", ইত্যাদি গ্লোকের পাঁদটাক।-_-“নিরুক্শান্ত্ে যে 
শব! ব্যুৎপাহ্ান্তে তেষাং পৃষোদরাদিত্বাদেব সাধৃত্বমিস্তত ইত্যয়ং ক্লোক:' পঠিতঃ ॥ অপূর্ববস্য 

' বর্ণন্ত বিধানং বর্ণাগম:) যথা_-কৌ জীধ্যতীতি কুঞ্জর ইত্যত্র কুশবস্য সগাগমঃ। বর্ণবিপর্ধ্যয়ো 
বর্ণস্থানব্যত্যাসঃ, যথা-_হিনস্তীতি সিংহ ইত্যত্র পচাছ্যচি কৃতে হকার-সকারয়োঃ স্থানব্যত্যাসঃ। 

বর্ণবিকারো! বর্ণন্য রূপান্তরাপত্তিঃ, ষথা-_ষোড়ন্লিত্যত্র ষারস্তোত্বরূপাপত্তি কারস) চ ডকার- 

রূপাপত্তিঃ॥ বর্ণনাশে। বর্ণস্ত লোপঃ১ বথা--পৃষস্তি জলকণ! উদরে যস্য স পৃষোদর ইত্যত্র 

তকারস্ত লোপঃ | ধাতো স্তদর্থাতিশয়েন যোগ£__যন্য ধাঁতো ধোহর্থঃ প্রসিদ্ধ স্তন্মাদর্থীদর্থাস্তরেণ 
যোগঃ, ষথা-_গচ্ছতি সলীলং গমে গৌঁরিত্যোণাদিকভো প্রত্যয়ে গৌরিত্যত্র গম্ধাতো গমনার্থ- 

বিশেষেণ মলীলগমমেন যোগ: | নিশ্চয়েনোচ্যতেহর্থোহনেনেতি নিরুক্কং নির্ধচনগ্রকারঃ |” 
৮০ এবং ৬৩৯ পৃষ্ঠার -যুম্মত্ততৃক্ষুঃ' ও “যুস্মৎ'"" স্থলে 'যুন্মত্তৃতক্ষুঃ? (পা* ৮৩১০৩ )। 

১৩৯ 5 ১৫» -দ্ছর্গাচা্য্য? স্থলে “ছুর্গাদাঁস পঠনীয় | 

২০৮ 5 ১৩ ৯ -দ্ন্্ শবের পুর্ব “ন? পঠনীয়। 

২০২০ 5 মাতরপিতরাভ্যাম্। পদসম্বন্বীয় পাদটাকার শেষে যোজনীয়াংশ--“তবে 

ক্রমনদ্ীশ্বরের “পিতুশ্চ পিতর ইতি ক্ষপণকঃ, (সমাস ৪০৭) নৃত্র বা জৈন শাঁকটায়নের 
রে দ্বন্দে বাঃ 8 'মাতরপিতরাত্যাম্পদ সদর্থন কর! 

কিস্তু উহা অপাণিনীয়।, 
৫০ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে_-পক্ষত্য় স্থলে “ত্রিকপন্ষ” পঠনীয়। 

"৩২১ ». ১৪.» নিকষ্ষকাণ্শকের পাদটীকা-“সন্বর্ষণং সঙ্কর্ষো বা সম্বলীকরণং 

বিপ্রকীর্ণানীং বেদাদিশাস্ত্বাক্যার্থানামশ্মিন্ কাণ্ডে গ্রতিপাগ্যত ইতি ব্যুৎপত্তিঃ।” 



যোজনাদিসমেত শুদ্ধিপত্র ৭8৭ 

৩২৭ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে-_“ঘটম্” স্থলে প্ঘটঃ, পঠনীয়। 
৩৩৮ » ২৩ » -পুষাঃ' স্থলে “পুষঃ, পঠনীয়। 
৪১৬ » ১৯ ” -_কীল্হর্ণোক্ত স্থলে “কল্হণোক্ক+ পঠনীয়। 
৪৫৫ পৃষ্ঠায় “শবামুশীসন, পদের পাঁদটাকা_প্শবোহমুশীশ্ততে বিবিচ্য বোধ্যতেৎনেনেতি 

শববানুশাসনং শান্্রমূ। অন্তপূর্নো হি শাসি বিবিচ্য জ্ঞাপনে দৃষ্ঃ। উক্তং চ-_ 

বিবিক্তাঃ সাধবঃ শব্াঃ গ্ররুত্যাদিবিভাগত: | 
জ্ঞাপ্যন্তে যেন তঙচ্ছাস্ত্রমত্র শব্দানুশাসনম্ ॥” 

৪৭৪ পৃষ্ঠার ২৬ পংক্কিতে-_“তালব্যবর্গ” স্থলে 'তালব্যবর্ণ, পঠনীয়। 
»:১৯ 5 -হি৮ন্ময়ও স্থলে £২৯-ঝয় ১ পঠনীয়। 

৪৭৮ » ২৪ ১» শির স্থানে “য়? পঠনীয়। 
৪৮০ 9 ৫  » “ঞম্ সংজ্ঞার পাটাকা_-“্যমি এমস্তেঘনিডেক ইস্ঘতে ইতি 

ব্যাঙ্রভৃতিঃ ( শব্দকৌন্তভ ২ প্রত্যাহারাহ্িক )1, 
৪৮০ পৃষ্ঠার ১৬ গংক্তিতে _“রামচন্দ্রের মতাঙ্গসারে? এই অংশ বর্জনীয় । 
৪৮৪ * ১৭ » -_-গ্রতিষ্ঠতি, স্থলে প্রতিতিষ্ঠতি” পঠনীয় । 
৫১৩ ৮» ১৬ » -ন্ুগশবের পাদটাকা যোজনীয়া_“ন্ন্ গচ্ছতি ধনাদি দাতুং 

প্রাপ্রোতীতি নৃগঃ ।॥ অতো হি লোকানাঁং শরণ্যমিত্যর্থ স্তাঁৎপর্য্যত' উপলভ্যতে । “ডগ্রকরণে- 
ইন্েঘপি দৃশ্ততে, (পা* ৩২৪৮) ইতি বার্তিকেন কর্মোপপদাদ্ গমে: কর্তরি ড:। 
অপিশব্। ইহ সর্ববোপাধিব্যভিচারার্থ:ঃ। দৃশিগ্রহণং তু প্রয়োগান্থসরণার্থম। প্রয়োগশ্”_ 
'্ত্যগারগোৎশ্ন,তে '.."ধ্বংসতে গুরুতন্লগ:” ইতি।” 

৫২০ পৃষ্ঠার ২৬-৭ পংস্তিতে-_“সর্বধাঁতুকান্থ” স্থলে 'সার্ববধাতুকাস্থ পঠনীয়। 
৫২১ পৃষ্ঠায় “তদর্থমিতি নারবম্..", ইত্যাদির পাঁদটাকা-_“প্রাচীনেরা বলিতেন__ 

তদর্থমিতি নারব্ধং স্ত্রং ব্যাকরণাস্তরে । 
সম্ভবত্যুপমাহত্রাপি ভেদস্ত পরিকল্পনাঁৎ॥” 

৫২৪ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তিতে-_“কন্তৈব' স্থলে «কন্মৈব” পঠনীয়। 
৫২৫ পৃষ্ঠায় 'ব্যাড়ি' নামের পাদটাক1__“অড়ো বৃশ্চিকলাঙ্গলম্, তেন চ তেক্ষ্যং লক্ষ্যতে। 

বিগতোহড়ে। ব্যড়ন্তস্যাঁপত্যং ব্যাড়িঃ। ( পদমঞ্জরী ২৩।২১)1৮ 
৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে-__'রোধয়” স্থলে “রোপধয়ো” পঠনীয়। 

শেষে 'রূট়ি' শের াীকা_ 
৫৬৩ ০ 

 শশন্বাত্মিক! সতী রূটি তবেদ্ যোগাঁপহারিণী। 
কল্পনীয়। তু লভতে নাত্মানং যোগবাঁধতঃ ॥ (কুমারিল )। 

৬৪০ ,» ১৬ পংক্তিতে_“হ্মাঁবৃত্তি, স্থলে “মহাবৃত্তি, পঠনীয়। 
৬৬৪ ৬ » --পপুষ্পদন্ত' স্থলে “ভারত” পঠনীয়। 
৭০৭ ৃ্ায় _ /তাসিলু স্থলে 'ওয়াসিল্যু” পঠনীয়। 

৭২৬-৭ » “উমাম্বাতি, স্থলে “সমস্তভদ্র' পঠনীয়। 

৬ * পাদটীকা বর্জনীয় । 
ক াললাতনিলদে তহচকুহসতসুে 
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কতকগুলি সচ্কাতেব্র পৰিচয় ॥ 

পাঁ*.-পাশিনি ব! পাঁণিনীয় অন. অধ্যায় 

অ+ উৎ-অমুতনাদোপনিষত প্রণ স্প্রকরণ বা প্রকীর্ণক 

অ* বে* » অথ্বববেদ গ্রৎ কৌৎ প্রক্রিয়াকৌ মুদী 

আ-আধ্যাতবৃত্তি প্রণ গ্রৎ ₹ প্রকীর্ণগ্রকাশ | 

উ*--উপনিধৎ বৃ উৎ- বুহদারপ্যকোপনিষৎ 

উপ. উণীি ব্রাণ - ব্রাঙ্গণভাগ 

খান খখেদ মুণ মুদ্ধবোধ 

কঠ*- কঠোপনিষৎ য্জুৎ সণ. যভূর্ষ্বেদসংহিতা 

কা*-কাতন্তর রক্ষিত ₹ মৈত্রেয়রক্ষিত 

,কা* বৃ*্কাখকীয় ৃহদদেবতা,: রসতরঙ্গিণীকার ১২ খুঃশতাবীয় তামদন্ধ 

গোৎ ত্রাণ» গোপথব্রাঙ্গণ বাক্য *-বাক্যপদীয় 

চ*স্চতু় বে* সু* » বেদাস্তসুত 

ছা উৎস ছান্দোগ্যোপনিষৎ স+স্মংস্করণ 

কৈ ₹*. জৈমিনিস্থত্ স* সৎ. সর্বদর্শনসংগ্রহ 

তৈ* আস তৈত্বিরীয় আরপ্যক সা*.্সামবেদ | 
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